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Ple ordinari de data vuit de novembre de dos mil divuit. 
  
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a vuit de novembre de dos mil divuit, es reuneixen 
a la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria del Ple 
Municipal, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i Boix, els senyors/res 
regidor/res que seguidament s’esmenten: Sra. Anna Maluquer Ferrer, Sr. Enric Mir Nuet, Sra. 
Núria Pera Maltes, Sra. Carmen Manresa Albero, Sra. Anna Teixidó Sardà, Sra. Montserrat 
Reig Pascual, Sra. Maria José Cortada Manchado, Sr. Daniel Meroño Lombera, Sr. Antoni 
García Lozano i el Sr. Sergi Teodoro José. 
 
Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, que certifica. 
 
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 98. c) del Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
A les vuit del vespre es declara oberta la sessió per ordre de la Presidència i es dóna compte 
dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels senyors/res 
regidors/res. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bon vespre a tothom, benvinguts a la sessió ordinària del 
ple corporatiu corresponent al dia 8 de novembre de 2018. Saludem també els oients de 
Ràdio Cabrera de Mar, que últimament no ens en recordàvem.  

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
El primer punt que tenim a l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta anterior. Hi ha alguna 
esmena a fer per part dels membres que no esteu al govern? No? Bé, per part nostra ja va 
ser corregida en el seu moment, per tant, ja la podríem donar per aprovada, si us sembla? 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia tretze de 
setembre de dos mil divuit. 

 
2. DESPAX OFICIAL  
 
No n’hi hagueren. 

 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 

 
El tercer punt és donar compte dels decrets d’Alcaldia. Ens ho explica el Sr. 
Secretari/interventor. Endavant. 
 
El Sr. Secretari manifesta que sí. En concret, donem compte dels decrets, des del 643 del 
2018 fins el 784 del 2018, que és la relació de decrets, que suposo que ja se us ha facilitat. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies, Sr. Secretari.  

 
4. HISENDA 
 
4.1. DONAR COMPTE DELS INFORMES AMB OBJECCIONS EMESOS PER LA 
INTERVENCIÓ. 
 
Passem al següent punt, que és donar compte dels informes amb objeccions emesos per la 



 
 

 
 

2 

  

Intervenció. 
 
El Sr. Secretari manifesta que en concret es dona compte de les objeccions realitzades en el 
decret pel qual es van aprovar les nòmines, des del mes de maig fins el mes d’octubre, per 
uns temes que ja s’havien comentat anteriorment aquí, que eren qüestions de tresoreria o 
qüestions que s’han de regularitzar. 
 
A part d’aquests decrets de nòmines als que es van realitzar objeccions i que van ser 
aixecades, també és comentar que també s’han realitzat objeccions a la contractació de la 
bibliotecària, perquè es va haver de realitzar per urgència i tampoc no es va seguir el 
procediment legalment establert, així com la contractació menor d’un arquitecte i d’un tema 
de turisme i promoció econòmica per reiteració en contractes menors o en personal que 
podien acabar sent assimilats com a capítol 1. 

També s’han fet objeccions en el tema de les ocupacions dels firaires, perquè la liquidació 
s’havia d’adequar..., no es va adequar a la normativa i està pendent d’un canvi normatiu, 
igual com en els preus públics de la Fira del Reviu Ilturo i a la Festa Major, per també uns 
temes de com es van fer les adjudicacions i la gestió dels ingressos derivats tant de la Fira 
com de la Festa Major. 

Finalment també s’han fet objeccions en els contractes de la neteja municipal, perquè els 
dos contractes que tenim estan vençuts i segueixen funcionant, tot i estar finalitzat el seu 
termini. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, perfecte. Gràcies, secretari. 

4.2. APROVAR MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 9/2018, PER TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT. 

  
Passem al punt 4.2, que és l’aprovació de la modificació de crèdit número 9/2018, per 
transferència de crèdit. 
 
Bé, en concret el que plantegem aquí és el traspàs de 15.125,00 euros de la partida 
d’interessos de préstecs a llarg termini, que hi ha un sobrant, a la partida d’enllumenat del 
Castell de Burriac, que és una inversió que tenim prevista i acordada des de fa temps amb la 
Diputació de Barcelona, i per tal que la Diputació ens pugui subvencionar la redacció del 
projecte necessitem nosaltres, primer, contractar la redacció del projecte, i després la 
Diputació de Barcelona ens ho finançarà.  
 
Per tant, necessitàvem generar crèdit per poder contractar la redacció del projecte, i això és 
el que proposem amb aquesta modificació de crèdit.  
 
Hi ha alguna pregunta o necessiteu algun aclariment? Ahir ho vam explicar a la junta de 
portaveus. No? Doncs, passem a votació d’aquest punt. 
 
Vots a favor? 
 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 10 vots a favor i 1 abstenció, de la regidora 
no adscrita. 
 
El Consistori per 10 vots a favor (3 PDeCAT, 2, ERC, 3 GxC, 1 PSC i 1 AI-CM) i 1 abstenció 
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de la regidora no adscrita, acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient 2018/791176 relatiu a la modificació pressupostària número 9 per transferència 
de crèdit. 
 
Fets 
 
1. El Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2018, aprovat definitivament el dia 2 de febrer 
2018 i relatiu a necessitats que existeixen al capítol 6, per les quals el crèdit és insuficient, i 
no ampliable, i l’existència de crèdit disponible en altres aplicacions del pressupost de 
despeses i pertanyents a la mateixa àrea de despesa és inexistent. 
 
2. Per tot això es transfereixen aquestes quantitats  per un import total de 15.125,00 €. 
 

Fonaments de dret 
 
1. La Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
2. La Base 5a.de les Bases d’Execució del Pressupost, estableix el següent: 
 
L’Alcaldia podrà aprovar expedients de transferències de crèdits, que seran immediatament 
executius, i no estaran sotmesos al règim d’informació, reclamacions, recursos i publicitat de 
la resta d’expedients de modificació de crèdits aprovats pel Ple (art. 42.1 RD 500/90), en els 
següents casos i amb les limitacions que a continuació s’assenyalen (art. 41 RD 500/90): 

a) No afectaran crèdits ampliables ni crèdits extraordinaris aprovats anteriorment pel 
Ple. 

b) No es podran minorar els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no 
compromesos procedents de pressupostos tancats. 

c) No es podran minorar crèdits que hagin estat incrementats (mitjançant suplements o 
transferències), ni augmentar crèdits que hagin estan minorats per transferències. 
Constituiran excepció a aquesta limitació els crèdits relatius a personal (capítol 1). 

d) No podran implicar canvis d’àrea de despesa, llevat dels casos en què les altes i 
baixes afectin els crèdits de personal (art. 40,3 RD 500/90). A aquest respecte, 
s’entendrà que es produeix canvi d’àrea de despesa quan l’import total de l’expedient 
de transferències impliqui augment o disminució d’una àrea de despesa, en perjudici 
o benefici, lògicament, d’una altra. 

Les limitacions esmentades seran aplicables només quan sigui l’Alcaldia l’òrgan que aprovi 
l’expedient, ja que així s’estima que s’ha d’interpretar l’art. 41 del RD 500/90, de 20/04, per 
analogia amb allò que disposen els art. 67 i següents de la Llei general pressupostària, que 
atorguen les competències per aprovar, amb les limitacions abans al·ludides, les 
transferències, a nivell estatal, a l’executiu (alcalde o Junta de govern local, a escala 
municipal).  En conseqüència, s’ha d’entendre que el legislatiu (Ple, a nivell municipal) és 
sobirà per modificar, com estimi convenient, mitjançant transferències, els crèdits del 
pressupost que ell mateix ha aprovat. 

Els acords o resolucions pels quals s’aprovin transferències de crèdits, hauran de comptar 
amb el certificat previ del secretari-interventor, sobre existència de crèdit suficient en les 
aplicacions que l’hagin de cedir (art. 32.1, paràgraf 2n, del RD 500/90, de 20/04). 

Si les transferències afectessin aplicacions pressupostàries no creades, la seva assignació 
comptable serà aprovada per l’òrgan que aprovi l’expedient de transferències. 
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Proposta  
 
De conformitat amb l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
proposa a l’alcalde l’adopció de la resolució següent: 
 
Primer: APROVAR l’expedient de modificació pressupostària núm. 9 consistent en una 
transferència de crèdit per la quantitat de 15.125,00 €, la qual es detalla a continuació: 
 

Transferències en aplicacions de despeses 
 

Transferències de crèdits entre aplicacions de despesa de la mateixa àrea de despesa o que 
afectin a actes o baixes de crèdit de personal. 

 

Aplicació Descripció 
Crèdits 
inicials 

Transf. 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Orgànica Prog. Econò…         

SOS 3360 619180 Enllumenat Castell de Burriac 0,00 15.125,00 15.125,00 

      
                               
Total……………….. 0,00 15.125,00 15.125,00 

 
Segon: Finançament.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantitat 
total del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions 
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 
 

Baixes o anul·lacions 
 

Aplicació Descripció 
Crèdits 
inicials 

Baixes o 
anul.lac. 

Crèdits 
finals 

Orgànica Prog. Econòm.         

HIP 0110 310010 Interessos préstecs a llarg termni 50.000,00 15.125,00 34.875,00 

      
                               
Total…………………. 50.000,00 15.125,00 34.875,00 

 
Tercer: Considerar executivament des del moment de la seva aprovació, la present 
modificació de crèdit de pressupost pel que fa a la transferència de crèdit.” 

 
5. GOVERNACIÓ  

 
5.1. APROVACIÓ DEL NOU REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL 
 
Passem al següent punt, que és el punt 5.1, aprovació del nou reglament del Servei d’Arxiu 
Municipal. Ens presenta aquest punt la Montserrat Reig, regidora d’Ensenyament, Cultura i 
Patrimoni. Montse, quan vulguis. 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora el grup municipal d’ERC manifesta que bon 
vespre. Això és per donar peu a seguir el conveni que tenim amb la Diputació. El Sr.  
Mustarós ja ha fet el seu informe, que suposo que el deuen haver rebut, favorable, molt 
complet, però llavors jo els dic quatre coses.  
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L’arxiu municipal forma part del programa de manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals 
de la Diputació de Barcelona des de l’any 2009, i des de llavors rebem el suport per part d’un 
arxiver itinerant de la Diputació, que ens venia dos cops al mes i ara ens ve un cop al mes.  
 
Un any després de la seva adhesió al programa l’any 2010, es va aprovar un primer 
reglament per tal de regular el servei d’arxiu i definir les seves funcions. El nou reglament 
que presentem ara per tal de ser aprovat és una adaptació al nou marc legal de la Llei de 
transparència, accés a la informació pública i el bon govern, i de les noves Lleis de 
procediment administratiu i règim jurídic de les administracions públiques.  
 
El reglament es divideix en cinc capítols i s’estructura en 73 articles. Jo us diré el més definit, 
que és: l’1, en què es defineix el servei d’arxiu municipal i les seves funcions; el 2, que 
estableix l’arxiver itinerant de la Diputació com a responsable tècnic del servei; el 3, que 
defineix el sistema de gestió documental que s’ha d’implantar a l’ajuntament, la transferència 
de documentació de les unitats administratives a l’arxiu, l’aplicació de procediments 
d’avaluació i tria, i la conservació de la documentació; el quart, en què regularitzem l’accés a 
la documentació per part d’usuaris interns i externs; i el cinquè, que estableix l’obligació de 
vetllar pel patrimoni documental municipal i la seva difusió. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Montse. Hi ha alguna pregunta? No? 
Doncs, passem a votació. 
 
Vots a favor? 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“Expedient número 2018/1155 relatiu a Reglament de Servei d'Arxiu Municipal. 
 
Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona ha aprovat un nou model tipus de Reglament del Servei d’Arxiu 
Municipal per posar-lo a disposició dels ens locals adherits al Programa de Manteniment de 
la Xarxa d’Arxius Municipals, que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural. 
 
2. L’any 1997 l’Oficina de Patrimoni cultural va publicar l Proposta del Reglament del Servei 
d’Arxiu Municipal, juntament amb l’Associació d’Arxivers de Catalunya i va servir de model 
per diversos arxius municipals catalans a l’hora d’aprovar el seu reglament de funcionament. 
 
3. L’any 2010, la mateixa Oficina de Patrimoni Cultural en el marc del Programa de 
Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals va elaborar un altre reglament, que partia de 
publicat l’any 1997, amb l’objectiu d’establir un marc organitzatiu i funcional que afectava als 
diversos agents implicats, és a dir, l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i els usuaris 
externs. 
 
4. Ara, en aquest reglament, la Diputació de Barcelona ha incorporat les darreres novetats 
legislatives que han estat substancials en el context de l’Administració digital, la 
transparència en la gestió pública, la regulació de l dret d’accés a la informació dels 
ciutadans, entre d’altres. 
 
5. Atès que un dels compromisos del conveni de col·laboració signat entre l’ajuntament de 
Cabrera de Mar i la Diputació de Barcelona, pel manteniment de l’Arxiu Municipal, és que la 
Diputació proposi  un Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (SAM) i l’Ajuntament l’aprovi. 
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6. Atès que el Diputat Delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona ens ha tramès un 
escrit en el qual ens demana que es proposi al Ple l’aprovació del Reglament del Servei 
d’Arxiu Municipal (SAM), publicitat en el BOPB del 12 de desembre de 2017 i anunciat al 
DOGC, proposo al Ple de l’Ajuntament com a òrgan competent per a l’aprovació de 
Reglaments i ordenances. 
 
7. Vist l’informe del secretari interventor de data 8 de novembre de 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents de Catalunya Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català. 
 
2. Decret 117/1990, de 3 de maig, sobre avaluació i tria de documentació de l'Administració 
pública. 
 
3. Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema general de gestió de la 
documentació administrativa i l'organització dels arxius de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per 
la qual s'aprova la Norma tècnica d'interoperabilitat (NTI) de política de gestió de documents 
electrònics. 
 
5. Article 22.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local. 
 
6. Article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar, inicialment, la modificació del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de 
Cabrera de Mar (SEM) el text del qual es correspon amb el Model Tipus actualitzat aprovat 
per la Diputació de Barcelona, i publicat en el BOPB del 12/12/2017 i anunciat en el DOGC 
número 7521 del 21/12/2017. 

 
Segon: Procedir al tràmit d’informació pública dels acords adoptats i del reglament 
provisionalment aprovat, mitjançant Edicte inserit en el taulell d’anuncis municipal, a la seu 
electrònica municipal i la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la Província per tal 
que durant el termini de trenta dies hàbils les persones interessades puguin presentar les 
al·legacions i reclamacions que tinguin per convenient.  
 
Tercer: Una vegada s’hagi produït l’aprovació definitiva publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el text íntegre del Reglament aprovat, als efectes de la seva 
executivitat i entrada en vigor, i s’haurà de fer una referència d’aquesta publicació al DOGC. 
 
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde, tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.” 
 
Moltes gràcies 

 
5.2. APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE LA POBLACIÓ A CABRERA DE MAR EN DATA 
1 DE GENER DE 2018. 
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Passem al següent punt, que és el punt 5.2, que és l’aprovació de la xifra oficial de la 
població a Cabrera de Mar en data 1 de gener de 2018.  
 
Bé, i la xifra que proposem –que ens proposen, perquè això ve per part de la Diputació de 
Barcelona, després de l’encomana de la gestió informatitzada del padró municipal 
d’habitants i proposem aprovar la xifra que és de 4.664 habitants, a data 1 de gener de 2018.  
 
Alguna pregunta o comentari? No? Doncs, passem a votació. 
 
Vots a favor? 
 
El Consistori per unanimitat acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
 
“D’acord amb el sistema d’obtenció de xifres oficials de població establert segons Resolució 
de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i del 
Director General de Cooperació Local, per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 
Atès el que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les 
Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, els Ajuntaments 
aprovaran la revisió dels seus Padrons Municipals, amb referència 1 de gener de cada any, 
formalitzant les actuacions que s’han dut a terme durant l’exercici anterior. 
 
D’acord amb el procediment establert per Resolució de Població de 25 d’octubre de 2005, 
de la Presidenta de l’Institut Nacional d’estadística i del Director General de Corporació 
Local (BOE núm. 280 de 23 novembre 2005), per la qual es dicten instruccions tècniques als 
Ajuntaments per a la revisió anual del Padró Municipal i per al procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població. 
 
Atès la Resolució de 20 de juliol de 2018 de la Presidència del Institut Nacional d’ 
Estadística y de la Direcció General de Cooperació  Autonòmica i Local on es dicten les 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el 
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficiales de població, que va ser  informada 
favorablement pel Ple del Consell d’Empadronament en la reunió del passat 4 de juliol de 
2018, i ha estat afegida a l’apartat legislació de IDA-Padró. 
 
En virtut del conveni d’Encomanda de la Gestió informatitzada del Padró Municipal 
d’habitants signat amb la Diputació de Barcelona i aprovat per aquesta Corporació. 
 
És per l’exposat que es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar la xifra de 4.664 (quatre mil sis-cents seixanta-quatre habitants), resultat de 
la gestió del Padró d’Habitants del Municipi de Cabrera de Mar, a data 1 de gener de 2018. 
 
Segon: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 

requereixi per a l’efectivitat dels presents acords.” 

 

Gràcies. 

 

6. SERVEIS PÚBLICS 
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6.1. ASSUMPCIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE L’IMPORT DE LES FACTURES 
IMPAGADES A FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA PER PART DE CABRERA 
SPORT, SL, EN RELACIÓ AMB EL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA DE LA PISCINA 
MUNICIPAL, JULIOL-SETEMBRE 2018 (5È PAGAMENT). 

    
Passem al següent punt, que és l’assumpció per part de l’ajuntament de l’import de les 
factures impagades a FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SOCIETAT ANÒNIMA, per part 
de CABRERA ESPORTS, SOCIETAT LIMITADA, amb relació amb el subministrament 
d’energia de la piscina municipal, corresponent als mesos de juliol a setembre del 2018.  
 
Bé, com altres vegades hem fet, l’ajuntament, per garantir el funcionament de la piscina 
municipal, assumeix el pagament d’aquestes factures, de les que s’hauria de fer càrrec la 
concessionària de la piscina, i en aquest cas són les factures corresponents als mesos de 
juliol, agost i setembre, per un import total de 19.920,72 euros, IVA inclòs.  
 
Dir, com diem cada vegada que paguem les factures, que paral·lelament a aquest fet estem 
treballant per tal de trobar la millor manera que es pugui gestionar la piscina de la manera 
més viable possible des d’un punt de vista econòmic, i que alhora no hi hagi el trasbals 
aquest d’haver d’assumir nosaltres els pagaments.  
 
Per fer això, com ja vam informar en el darrer ple, s’havia encarregat un informe jurídic a la 
Diputació de Barcelona i a l’ACM. La Diputació de Barcelona ens va dir verbalment el que 
havíem de fer, i des de l’ACM, l’Associació Catalana de Municipis, va arribar ara, en aquest 
mes d’octubre, i els vam traslladar la setmana passada a tots els membres de l’oposició, i ho 
vam comentar ahir a la junta de portaveus de manera extensa, i bé, ara el que estem és 
treballant amb la piscina municipal...  
 
Aquest tema l’havies de presentar tu, Enric. Perdona, disculpa’m, eh? Perdona, eh? De 
veritat, ho sento. I bé, hem tingut una sèrie de reunions amb la piscina perquè estem buscant 
la millor manera de passar de la concessió actual a la fórmula que l’estudi anterior de 
viabilitat que havíem encarregat abans de l’estiu ens deia que havia de ser, que és la de 
prestació de serveis. Però vaja, acaba-ho tu, remata-ho tu, si us plau, el que havies de dir. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que no, a veure, nosaltres 
hem tingut ja diverses reunions amb la gent de la piscina. El tema és un tema que ens 
preocupa, ja fa més d’un any que estem amb reunions, amb els informes i tot, s’han demanat 
inclús dos informes, l’últim que ha arribat és bastant extens, que és el de l’ACM, que us 
l’hem facilitat, i una vegada hem tingut això, també se li ha facilitat al licitador, i llavors vam 
tenir una reunió precisament aquesta setmana per veure quin era el cas que hi havia, val? 
Tot això passa per un tema de prestació de serveis, però aquí hi ha el tema de com s’ha de 
rescindir aquesta licitació o com es fa aquest traspàs per poder fer una cosa que sigui fàcil i 
que el servei de la piscina municipal no es ressenti i els usuaris no es ressentin. En aquest 
moment hi ha més de 485 usuaris, més els del Club Natació Cabrera, que fan servir la 
instal·lació. És una instal·lació que funciona, que creiem que s’ha millorat moltíssim, i el que 
no volem perdre és aquesta qualitat. Llavors, estem buscant a veure quina solució hi ha, i 
donar-li la solució més ràpida possible i solucionar tot això, perquè cadascú que hagi de 
pagar ho pagui, i si l’ajuntament ha d’assumir el cost d’aquest equipament municipal, perquè 
és un equipament municipal que tots els informes diuen que són deficitaris i que sempre s’hi 
han de posar diners públics, doncs, fer-ho, i no haver d’estar cada ple portant les factures 
que s’han de pagar. I en aquest punt estem.  
 
Estem amb el secretari, amb l’advocat, i nosaltres, com a govern, buscant la millor solució 
possible, i el licitador també. Que sapigueu que està molt preocupat perquè ell és conscient 
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de la situació, ell vol seguir, però també sap que la viabilitat econòmica no hi és, llavors, clar, 
se sent una mica com que no sap per on tirar. I aquí estem buscant això. 
 
Llavors, una de les coses que preguntàveu és... Nosaltres estem, de fet..., la facturació que 
ens gira cada mes aquesta empresa, que és FULTON, són cinc partides, no? Llavors això 
ahir ho va preguntar la junta de portaveus, i jo us ho vull explicar perquè sapigueu el que en 
teoria està pagant ara, en aquests moments, l’ajuntament, fent aquestes factures. Que 
bàsicament és el consum, que és el que puja molt més, que és el tema de l’energia elèctrica 
i el gas, la garantia total de la piscina i les obres de millora i renovació de les instal·lacions de 
consum energètics d’inversió i caldera de biomassa. Tot això són els 6.640 i escaig 
d’aquesta factura, que és la que assumim ara, que és tot el consum. I a part d’això, 
l’ajuntament ja paga tot el que és el manteniment de la piscina, el manteniment del pavelló, 
una part del tema del pavelló de combustible, perquè no està dintre del licitador de la piscina, 
i la garantia total amb el tema del pavelló, i les obres de millora que es facin en el pavelló, 
que és el que està pagant l’ajuntament. Que aquestes factures no passen pel ple però es 
paguen a aquesta gent. 
 
També estem en contacte amb aquesta gent, que ens han demanat dues reunions. Ja hem 
tingut una, perquè clar, ells també veuen els costos que tenen amb la caldera de biomassa, i 
ara s’ha de planificar una pujada de tarifes, perquè ho diu el contracte. O sigui, a sobre que 
estem en aquesta situació, també hem de buscar una solució per veure com es fa, i així 
estem. Esperem que aquesta sigui l’última vegada que ho presentem i puguem buscar una 
solució que sigui òptima per a tothom. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies, Enric. Algun comentari o pregunta? Sí, 
Gent per Cabrera, Anna Maluquer, endavant. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que bona nit a 
tothom. La preocupació que ja vaig manifestar també ahir, a la junta de portaveus, era la 
qüestió que al contracte de licitació hi havia hagut dades que no s’ajustaven a la realitat, i 
que això pot ser motiu de denúncia per part de l’adjudicatari, però no sé si n’hi ha alguna en 
aquest sentit o no. I el que sí és, en el cas que es faci aquest canvi a prestació de serveis, 
amb la qual cosa l’ajuntament és el que s’ocupa de tot el que és el manteniment de la 
piscina, del subministrament energètic, etcètera, i aquesta prestació de serveis s’ocuparia 
només de la part de gestionar purament la piscina, doncs, si això pot seguir-ho tenint el 
mateix licitador que hi ha ara, i aquesta obligació de subrogar el personal si seria igual en el 
cas que es fes una prestació de serveis, no? Perquè aquí, en l’informe de l’ACM, és una de 
les coses que diu: que el nou adjudicatari s’haurà de subrogar pel que fa als drets i deures 
derivats de la relació laboral dels treballadors afectats. És una mica saber si es garanteix, 
tant si es fa una cosa com si es torna a licitar, als treballadors que hi ha ara, que tindran 
continuïtat. Voldria saber això. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que això és el que estem 
treballant ara. No t’ho podem contestar perquè precisament les reunions que hem tingut amb 
ell i amb nosaltres és per veure com es fa aquest traspàs. Si al licitador, com a tal, s’ha de 
rescindir aquesta licitació, si es fes una nova licitació podria presentar-se ell com a licitador, 
si la prestació de serveis es podria fer també i estar com una persona com a prestació de 
serveis, i evidentment, els treballadors també com passen a seguir tenint la mateixa feina i 
com serien treballadors de l’ajuntament, perquè és una piscina municipal. Llavors, tot això és 
el que s’està treballant per fer-ho jurídicament i el més correcte possible. Per això estem 
mirant i per això hem tingut els informes i hem tingut la reunió per veure com ho hem de fer. 
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Aquesta setmana, que he tingut la reunió amb ells, vam quedar que a partir de la setmana 
que ve amb l’advocat ens ho miraríem, a veure com es pot encaixar tot això. No t’ho puc dir i 
us anirem informant perquè estem treballant molt el tema. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que val. O sigui que pot ser que en el cas de prestació de 
serveis passin a formar part de la plantilla de l’ajuntament els treballadors? 
 
El Sr. Mir manifesta que podria ser, podria ser una alternativa, ho hem de mirar.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que val, val. Bé, doncs ja ho veurem, ho anirem veient. 
 
El Sr. Mir manifesta que ho hem de mirar. És que no ho sabem, s’havia de mirar això. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Dani Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya? 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que hola, bona 
nit a tothom. El meu vot serà abstenció. Com que al principi, quan estaven vostès en minoria, 
feia falta aquest vot favorable per no tallar el subministrament i la gent es pogués banyar 
amb aigua calenta a la piscina, doncs, hi votàvem a favor. A mesura que ens apropem i cada 
vegada que passa pel ple el pagament aquesta factura, doncs, fa més mal, no? La veritat és 
que sí que aquesta mala gestió de tot el que implica la piscina i el servei energètic dels 
equipaments de la piscina, tant piscina com pavelló, redunda en el ciutadà. Al final hi ha un 
mal servei, hi haurà un mal servei, hi ha hagut un mal servei, que de les males relacions amb 
FULTON i la concessionària de la piscina s’ha vist afectat, s’ha trigat més a reparar les 
coses. 
 
Per exemple, ho vaig comentar ahir a la junta de portaveus, les calderes del pavelló no estan 
connectades a la caldera de biomassa, i quan s’han espatllat les calderes del pavelló i ha 
anat el lampista a mirar-ho, doncs, diu que realment el tram que queda per connectar és una 
cosa molt petita, i de fet, se’n fa creus, com és que no s’ha connectat la caldera de biomassa 
a les calderes del pavelló, no? 
 
No és un només un problema de serveis, sinó que també és un problema de diners. Això ha 
costat diners, no la inversió, perquè evidentment la inversió ha sigut una inversió finançada 
per la Diputació i per l’empresa explotadora, però sí que ha comportat temps i diners de 
preparació de les licitacions. Ens està costant diners perquè estem pagant l’ajuntament cada 
tres mesos una factura de 10.000 euros, i el pitjor és que ens costarà diners. Perquè veurem 
com acaba tot això. Ahir, a la junta de portaveus, es deia que això s’hauria de negociar amb 
l’explotador. L’informe de l’ACM deixa un cert marge d’interpretació a si s’ha d’indemnitzar o 
s’ha de rescindir o no aquest contracte.  
 
L’informe de l’ACM, per exemple, diu que podria ser que hi hagués una indemnització... Diu: 
“Aquesta última”, referint-se a l’Administració, l’ajuntament, “haurà d’indemnitzar el 
contractista pel que fa a aquelles expropiacions, obres i béns adquirits que hagin de revertir 
en l’Administració, havent-se de valorar d’acord amb les previsions.” I pel que ens diu 
l’explotador de la piscina, ha fet inversions, ha fet obres i ha fet millores. Això s’haurà de 
pagar d’alguna manera per part de l’ajuntament. Com es farà aquesta negociació?  
 
Jo els demano que sigui... L’Enric diu: “Espero que no hagi de passar cap factura més per 
aquí, pel ple.” Doncs, són tres mesos. Jo no sé si ha sigut molt optimista. Sigueu 
transparents, compteu amb nosaltres, expliqueu-nos com voleu tancar aquesta negociació i 
com es vol rescindir aquesta concessió i com es vol contractar de nou, perquè el cost que 
pot tenir per als veïns en diners pot ser important. I ja està.” 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Algun comentari, Puchi? 
 
La Sra. Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que a veure, jo també 
faig una mica d’història amb aquestes factures. La primera vegada que van entrar jo vaig 
votar a favor, pel fet que es va dir que era per poder mantenir el servei, i que s’estava 
treballant sobre el tema. La següent vegada jo ja vaig votar-hi en contra, i seguiré votant en 
contra perquè, a més a més, si mirem una mica, la licitació ja va sortir malament, però vostès 
parlen que aquesta licitació va trigar entre un o dos anys, que van estar treballant-hi en el 
tema, que ja la piscina tenia problemes. Recordo que vostè, Sr. Mir, era l’alcalde, i a més era 
el regidor d’Esports, per tant, el que no entenc és que la informació que se li va donar als 
que licitaven, a les empreses que volien licitar, no estigués ja acurada, perquè la qüestió és 
que sent una infraestructura municipal, s’ha de fiscalitzar com funciona tot, i que sigui una 
empresa externa la que ho porta, no? O sigui que tot porta ja molts anys al darrere, i llavors 
es va aconseguir fer aquesta licitació, amb unes condicions en què l’empresa es feia càrrec 
d’aquestes factures, i no veig jo que hi hagi molts informes. Sí, hi ha un informe jurídic que 
realment és complicat, pot haver-hi bastants problemes, com ja han exposat els companys, i 
bé, això és una mica el comentari que volia fer, seguint la pauta, la mateixa línia que he 
seguit fins el moment. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé.  
 
Només comentar que respecte al rigor de la informació que ens van passar, no sabeu el 
patiment que suposava cada cop que se’ls demanava als anteriors concessionaris de la 
piscina que ens passessin la informació de nombre de socis, de facturació, etcètera, val? 
Vull dir que la informació que teníem estava basada en la que ens donava l’empresa que 
explotava la piscina en aquell moment. Eren unes persecucions impressionants per tal de fer 
les coses el millor possible. Però clar, quan un no es deixa fiscalitzar, és difícil de... Sí, sí, és 
complicat, ja us ho dic. 
 
Després, només comentar un petit detall com a mostra de la transparència que demana el 
Dani, de col·laborar i demès, que ho agraeixo. Ràpidament, quan vam tenir l’informe us el 
vam entregar, com era el compromís. I quan vam tenir els informes anteriors, o els estudis 
de viabilitat, també se us va convocar a una reunió en la que vau poder participar i preguntar 
el que calgués a l’empresa que ens va presentar l’estudi de viabilitat. Vull dir que hem tingut 
aquesta voluntat i la seguirem tenint, eh? 
 
Després, per últim i per tancar el tema, no és que ara ens estigui costant –ho dic perquè 
tothom ho entengui– a l’ajuntament uns diners que abans no li costava. No, no, sempre li ha 
costat els mateixos diners, el que passa és que el que intentàvem era que no li costés diners 
a l’ajuntament, i està vist i demostrat que això és poc menys que impossible. Per tant, com 
bé ha dit l’Anna Maluquer i també ha corroborat l’Enric, el que hem de trobar és la manera de 
com passar a un model pel qual l’ajuntament assumeix totes les despeses, ho gestiona una 
empresa que no ha d’assumir cap tipus de despesa d’infraestructures, de l’equipament ni de 
subministraments ni res, i que si gràcies a això genera uns beneficis, doncs, l’ajuntament 
pugui tenir un retorn que minori al final el cost net de l’equipament per a l’ajuntament. Però la 
idea és aquesta, i que ningú es pensi que ara ens està costant uns diners que abans no 
costava. Sempre ens ha costat el mateix pràcticament. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que si em 
permets, com molt bé ha explicat l’Enric, hi ha tres conceptes: no només la despesa 
energètica, que era la que suportava l’ajuntament, hi ha uns conceptes de manteniment i 
d’amortització d’infraestructura que també, degut a aquesta gestió que s’ha fet i aquest tipus 
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de contracte, també ho està assumint l’ajuntament, que abans no es devia fer, només devia 
ser la factura de gas. Per tant, és alguna cosa més que la del gas. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, no, sempre es mantenia. A la piscina l’ajuntament sí que 
havia fet obres en el seu moment. Del gimnàs... Sempre ha fet inversions, l’ajuntament ha 
anat fent inversions sempre. Sempre, sempre. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que jo el que volia dir és 
que aquesta piscina es va fer amb una enquesta que es va fer al poble, que va ser el que 
més gent va demanar. Jo me’n recordo que fa molts anys es va demanar al poble quina cosa 
volien que es fes, i va sortir una piscina municipal. No hi havia piscina municipal a Cabrera, i 
es va fer una piscina municipal descoberta i hi va anar la gent. I llavors va tenir l’èxit i 
després es va donar al servei fer el gimnàs, i es va fer el gimnàs, i seguia anant-hi gent. I 
llavors es va fer l’opció del pàdel, i es va donar el pàdel.  
 
Vull dir, és un equipament que... Jo crec que en el centre del poble tenir una piscina 
municipal com la que tenim, que la gent de fora la valora moltíssim, perquè ve gent de 
Mataró, gent d’Argentona, gent de Vilassar de Dalt, gent de Cabrils, ve molta gent dels 
voltants que gràcies a aquesta gent es pot mantenir la piscina, perquè gent de Cabrera no 
són ni 300. A mi m’agradaria saber, dels membres que som regidors, quants sou socis de la 
piscina, perquè ser soci de la piscina val 24 euros al mes. Vull dir que és una quantitat que 
em sembla que no és molt important. Llavors, si tots volem tirar endavant aquest 
equipament, si volem tenir una piscina de qualitat, que no cal que siguis soci però a l’estiu la 
pots fer servir i et pots anar a banyar, pots estar en un lloc en què tens unes instal·lacions 
que creiem que han millorat moltíssim des d’aquell licitador, que quan la va agafar no 
arribava a 250 socis. Estem quasi a 500, ha doblat en dos anys, ha invertit molts diners, s’ha 
millorat, es van fent millores constantment. Jo crec que això ho hem de tenir en compte tots, 
tenir una mica de sensibilitat i buscar una solució, perquè el que volem és que al poble li 
costi el menys possible, que alguna cosa li costarà, sempre, pel tipus d’equipament que és, 
però fer-ho el millor possible, i que la persona que ho està portant, que també li ha posat 
moltes hores, que tampoc surti molt perjudicada, i si no ha sortit bé, doncs, busquem una 
solució, que és en el que estem.  
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que no, jo el 
que passa és que voldria dir que, clar, en el fons, el que diu el regidor és que ve molta gent 
de fora, i al final també la despesa l’estem suportant la gent de Cabrera, que potser som els 
que menys ús en fem. 
 
El Sr. Mir manifesta que però paguen, Anna. La gent que ve de fora paga, eh? El que passa 
és que possiblement aquí hauríem d’entrar en un altre debat, que és: la gent paga suficient 
per utilitzar la piscina de Cabrera? Que això seria un altre debat, que potser és el que hem 
d’obrir després, quan hàgim trobat la solució d’això. perquè clar, ves-te’n a Vilassar, ves-te’n 
a Mataró, ves-te’n a qualsevol lloc, el que valen les piscines municipals, amb un servei que 
tens, a veure el que estan pagant. Perquè clar... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que això té una doble visió, Anna, si em permets, i és que gràcies a 
que ve gent de fora, la piscina és mitjanament sostenible per l’explotador, traient les 
despeses energètiques. Si no fos així, no seria sostenible, perquè, clar, hi ha un personal 
que l’has de tenir igualment. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que no, no, és 
evident que és un equipament que ja està fet, però que és insostenible per a la població que 
som. Això... Però bé, va tirant endavant. 
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El Sr. Alcalde manifesta que com totes les piscines municipals i com tots els equipaments 
esportius pràcticament, eh? 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí, però si tens un poble de 20.000 habitants, doncs potser... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, algun hi ha que funciona. Molt bé, d’acord, doncs crec que 
ha estat molt enriquidor el debat per posar llum també sobre el tema a tot el públic i a la 
ciutadania en general. Passem, doncs, a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Abstencions? 
 
Vots en contra? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat pels 6 vots a favor de l’equip de govern més 
Gent per Cabrera, és a dir, 9 vots a favor, 1 en contra de la regidora no adscrita, i 1 
abstenció del regidor del Partit dels Socialistes. 
 
El Consistori per 9 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC i 1 AI-CM),  1 vot en contra de la 
regidora no adscrita i 1 abstenció (1 PSC), acorda aprovar la proposta que és del tenor literal 
següent: 
 
“Expedient 2018/1160, relatiu a l’assumpció per part de l'Ajuntament de l'import de les 
factures impagades a Fulton Servicios Integrales, SA per part de Cabrera Sport, SL, en 
relació amb el subministrament d'energia de la piscina municipal, juliol-setembre 2018 (5è. 
pagament). 
 
Fets 
 
1. En data 09/10/2015 l’Ajuntament de Cabrera de Mar i l’empresa FULTON, SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A (en endavant, FULTON) van signar en un contracte de la millora 
d’eficiència energètica, el subministrament d’energia i el servei de manteniment de la piscina 
municipal i del pavelló de Cabrera de Mar. 
 
2. En data 22/07/2016, l’Ajuntament de Cabrera de Mar i l’empresa CABRERA SPORT, S.L. 
van signar el contracte de gestió del servei i execució d’obra, mitjançant concessió 
administrativa, de determinades instal·lacions esportives de Cabrera de Mar. 
 
3. Mitjançant correu electrònic 01/03/2017, i de conformitat amb la clàusula catorzena del 
Plec de clàusules administratives particulars del contracte per a la millora d'eficiència 
energètica, el subministrament d'energia i el servei de manteniment de la piscina municipal i 
del pavelló d'aquest municipi, es va comunicar a l’empresa FULTON la formalització del 
contracte de gestió del servei i l'execució d'obra, mitjançant concessió administrativa, de 
determinades instal·lacions esportives de Cabrera de Mar amb l'empresa CABRERA 
SPORT, S.L., per tal que emetessin les seves factures mensuals d’acord amb aquest plec. 
 
Les factures per part de FULTON s’han d’emetre desgranant l’import corresponent a 

cadascuna de les instal·lacions i del manteniment (Prestació P1‐ Gestió Energètica; 

Prestació P2‐  Manteniment preventiu, normatiu i conductiu; Prestació P3‐ Garantia Total; 
Prestació P4 ‐ Obres de Millora i Renovació de les instal·lacions consumidores d’energia; 
Prestació P5 – Millores; Prestació P6 – Treballs Complementaris).  
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Les factures emeses a CABRERA SPORT, S.L. inclouen les prestacions P2, P3 i P4. 
 
4. L’empresa CABRERA SPORT, S.L. no ha abonat cap factura energètica a l’empresa 
FULTON i aquesta reclamà, en data 06/10/2017, la quantitat de 66.596,88 €. Per aquest 
motiu, en data 10/10/2017, es produí el tall del subministrament energètic per part de 
FULTON.  
 
5. En data 18/10/2017, aquest Ajuntament es va comprometre a assumir el pagament del 
deute de la mercantil CABRERA SPORT, S.L. amb l’empresa FULTON per tal de restablir el 
subministrament energètic i que les controvèrsies  existents entre ambdues mercantils i 
l’Ajuntament no afectessin als usuaris de les instal·lacions esportives. 
 
En data 09/11/2017, el Ple municipal acorda “assumir el pagament del deute que, a data 
06/10/2017, la empresa concessionària CABRERA SPORT, S.L. manté amb l’empresa de 
subministrament energètic FULTON, SERVICIOS INTEGRALES, S.A. per un import de 
66.596,88 € (IVA inclòs)”. 
 
6. En data 12/01/2017 l’empresa FULTON presenta instància (N.RE. 2018/239) sol·licitant 
l’abonament de les factures corresponents als mesos d’octubre a desembre de 2017 per un 
import total de 26.277,17 €. D’aquest import total, la quantia de 19.920,72 € correspon a les 
factures que, segons el Plec de clàusules administratives particulars del contracte per a la 
millora d'eficiència energètica, hauria d’abonar l’empresa CABRERA SPORT, S.L. 
 
En data 12/02/2018, el Ple municipal acorda “assumir el pagament del deute que, a data 
12/01/2018, la empresa concessionària CABRERA SPORT, S.L. manté amb l’empresa de 
subministrament energètic FULTON, SERVICIOS INTEGRALES, S.A. per un import de 
19.920,72 € (IVA inclòs)”. 
 
7. En data 27/04/2018 l’empresa FULTON presenta instància (N.RE. 2018/3109) sol·licitant 
l’abonament de les factures corresponents als mesos de gener a març de 2018 per un 
import total de 24.423,13 €. D’aquest import total, la quantia de 19.920,72 € correspon a les 
factures que, segons el Plec de clàusules administratives particulars del contracte per a la 
millora d'eficiència energètica, hauria d’abonar l’empresa CABRERA SPORT, S.L. 
 
En data 10/05/2018, el Ple municipal acorda “assumir el pagament del deute que, a data 
31/03/2018, l’empresa concessionària CABRERA SPORT, S.L. manté amb l’empresa de 
subministrament energètic FULTON, SERVICIOS INTEGRALES, S.A. per un import de 
19.920,72 € (IVA inclòs)”. 
 
8. En data 11/07/2018 l’empresa FULTON presenta instància (N.RE. 2018/5235) sol·licitant 
l’abonament de les factures corresponents als mesos de gener a juny de 2018 per un import 
total de 43.282,66 €. D’aquest import total, la quantia de 19.920,72 € correspon a les 
factures que, segons el Plec de clàusules administratives particulars del contracte per a la 
millora d'eficiència energètica, hauria d’abonar l’empresa CABRERA SPORT, S.L., abril-juny 
2018. 
 
En data 13/09/2018, el Ple municipal acorda “assumir el pagament del deute que, a data 
30/06/2018, l’empresa concessionària CABRERA SPORT, S.L. manté amb l’empresa de 
subministrament energètic FULTON, SERVICIOS INTEGRALES, S.A. per un import de 
19.920,72 € (IVA inclòs)”. 
 
9. En data 26/10/2018 l’empresa FULTON presenta instància (N.RE. 2018/7684) sol·licitant 
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l’abonament de les factures corresponents als mesos de juliol a setembre de 2018 per un 
import total de 24.268,77 €.  D’aquest import total, la quantia de 19.920,72 € correspon a les 
factures que, segons el Plec de clàusules administratives particulars del contracte per a la 
millora d'eficiència energètica, hauria d’abonar l’empresa CABRERA SPORT, S.L., de juliol 
a setembre de 2018. 
 
No obstant, i atès que aquest Ajuntament es va comprometre a assumir el pagament del 
deute de la mercantil CABRERA SPORT, S.L. amb l’empresa FULTON per tal de restablir el 
subministrament energètic i que les controvèrsies  existents entre ambdues mercantils i 
l’Ajuntament no afectessin als usuaris de les instal·lacions esportives, es proposa el 
pagament d’aquest import per mantenir el servei als usuaris d’aquestes instal·lacions 
esportives. 
 
10. Vist l’informe desfavorable amb objeccions emès pel secretari-interventor d’aquest 
Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic. 
 
2. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 
4. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
 
5. Decret 179/1995, 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
Per tot l’esmentat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aixecar l’objecció formulada pel secretari-interventor en el seu informe i continuar 
la tramitació del pagament de l’import esmentat. 
 
Segon: Assumir el pagament del deute que, a data 30 de setembre de 2018, la empresa 
concessionària CABRERA SPORT, S.L. manté amb l’empresa de subministrament energètic 
FULTON, SERVICIOS INTEGRALES, S.A. per un import de 19.920,72 € (IVA inclòs).” 

 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Passem al següent punt, que són assumptes sobrevinguts. Tenim dos sobrevinguts. Primer 
haurem de votar la urgència de cadascun d’ells. El primer és una modificació de crèdit. El 
motiu de la urgència és que no s’havia pogut gestionar abans de tancar l’ordre del dia, però 
és un tema que s’ha de fer, una inversió que s’ha de moure del capítol 6 ha de passar a 
subvencions, capítol 4. Estem d’acord amb la urgència, en principi? Sí?  
 
Prèvia declaració d’urgència, de conformitat amb allò previst al número 2 de l’article 106 del 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, s’adoptaren els següents acords: 
 
7.1. HISENDA 
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7.1.1. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 10/2018, PER TRANSFERÈNCIA 
DE CRÈDIT.   
 
D’acord, doncs, és l’aprovació de la modificació de crèdit 10/2018 per transferència de crèdit. 
I concretament aquí el que plantegem és el traspàs de 5.000 euros que estaven a una 
partida d’inversions, de capítol 6, que passin al capítol 4 de subvencions. Són els 5.000 
euros per l’edició del llibre de la història del futbol, que per una qüestió de la forma en què 
s’ha de gestionar això, el secretari diu que més que una inversió és una subvenció a la 
persona que edita aquest llibre, que és una persona d’aquí, de Cabrera, i que el llibre està 
pràcticament ultimat i que hi ha un conveni que està pendent de signar, i senzillament és 
això, és canviar els 5.000 euros, moure’ls de la partida d’inversions, de capítol 6, al capítol 4, 
de subvencions a entitats o persones.  
 
Alguna pregunta? Ho vam explicar ahir també a la junta de portaveus, però si hi ha algun 
tema que calgui aclarir, alguna pregunta? No? 
 
Doncs, passem a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Abstencions? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 9 vots a favor i 2 abstencions, del regidor 
del Partit dels Socialistes i la regidora no adscrita. 
 
El Consistori per 9 vots a favor (3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC i 1 AI-CM) i 2 abstencions (1 PSC i 
1 de la regidora no adscrita), acorda aprovar la proposta que és del tenor literal següent: 
  
“Expedient 2018/791202 relatiu a la modificació pressupostària número 10 per transferència 
de crèdit. 
 
Fets 
 
1. El Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2018, aprovat definitivament el dia 2 de febrer 
2018 i relatiu a necessitats que existeixen al capítol 4, per les quals el crèdit és insuficient, i 
no ampliable, i l’existència de crèdit disponible en altres aplicacions del pressupost de 
despeses i pertanyents a la mateixa àrea de despesa és inexistent. 
 
2. Per tot això es transfereixen aquestes quantitats  per un import total de 5.000,00’-€.. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 40 i 41 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
2. La Base 5a.de les Bases d’Execució del Pressupost, estableix el següent: 
 
L’Alcaldia podrà aprovar expedients de transferències de crèdits, que seran immediatament 
executius, i no estaran sotmesos al règim d’informació, reclamacions, recursos i publicitat de 
la resta d’expedients de modificació de crèdits aprovats pel Ple (art. 42.1 RD 500/90), en els 
següents casos i amb les limitacions que a continuació s’assenyalen (art. 41 RD 500/90): 
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a) No afectaran crèdits ampliables ni crèdits extraordinaris aprovats anteriorment pel 
Ple. 

b) No es podran minorar els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no 
compromesos procedents de pressupostos tancats. 

c) No es podran minorar crèdits que hagin estat incrementats (mitjançant suplements o 
transferències), ni augmentar crèdits que hagin estan minorats per transferències. 
Constituiran excepció a aquesta limitació els crèdits relatius a personal (capítol 1). 

d) No podran implicar canvis d’àrea de despesa, llevat dels casos en què les altes i 
baixes afectin els crèdits de personal (art. 40,3 RD 500/90). A aquest respecte, 
s’entendrà que es produeix canvi d’àrea de despesa quan l’import total de l’expedient 
de transferències impliqui augment o disminució d’una àrea de despesa, en perjudici 
o benefici, lògicament, d’una altra. 

Les limitacions esmentades seran aplicables només quan sigui l’Alcaldia l’òrgan que aprovi 
l’expedient, ja que així s’estima que s’ha d’interpretar l’art. 41 del RD 500/90, de 20/04, per 
analogia amb allò que disposen els art. 67 i següents de la Llei general pressupostària, que 
atorguen les competències per aprovar, amb les limitacions abans al·ludides, les 
transferències, a nivell estatal, a l’executiu (alcalde o Junta de govern local, a escala 
municipal).  En conseqüència, s’ha d’entendre que el legislatiu (Ple, a nivell municipal) és 
sobirà per modificar, com estimi convenient, mitjançant transferències, els crèdits del 
pressupost que ell mateix ha aprovat. 

Els acords o resolucions pels quals s’aprovin transferències de crèdits, hauran de comptar 
amb el certificat previ del secretari-interventor, sobre existència de crèdit suficient en les 
aplicacions que l’hagin de cedir (art. 32.1, paràgraf 2n, del RD 500/90, de 20/04). 

Si les transferències afectessin aplicacions pressupostàries no creades, la seva assignació 
comptable serà aprovada per l’òrgan que aprovi l’expedient de transferències. 

Proposta  
 
De conformitat amb l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
proposa a l’alcalde l’adopció de la resolució següent: 
 
Primer: APROVAR l’expedient de modificació pressupostària núm. 10 consistent en una 
transferència de crèdit per la quantitat de 5.000,00’- €, la qual es detalla a continuació: 
 

Transferències en aplicacions de despeses 
 

Transferències de crèdits entre aplicacions de despesa de la mateixa àrea de despesa o que 
afectin a actes o baixes de crèdit de personal. 

 

Aplicació Descripció 
Crèdits 
inicials 

Transf.de 
crèdit 

Crèdits 
finals 

Orgànica Progr. Econòm.         

ESP 3410 480007 

Conveni per afavorir 
publicació llibre” El Futbol a 
Cabrera de Mar” 0,00 5.000,00 5.000,00 

      
                               
Total……………….. 0,00 5.000,00 5.000,00 
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Segon: Finançament.- Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantitat 
total del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions 
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 

 
Baixes o anul·lacions 

Aplicació Descripció 
Crèdits 
inicials 

Baixes o 
anul.la. 

Crèdits 
finals 

Orgànica Progr. Econòm.         

ESP 3410 627002 Llibre història futbol de Cabrera 5.000,00 5.000,00 0,00 

      Total…………………. 5.000,00 5.000,00 0,00 

 
Tercer: Considerar executivament des del moment de la seva aprovació, la present 
modificació de crèdit de pressupost pel que fa a la transferència de crèdit.” 

Moltes gràcies. 

7.2. MOCIONS 

7.2.1. MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS 
 
Passem al segon sobrevingut, que és una moció referent a les acusacions que va emetre la 
setmana passada tant la Fiscalia com l’Advocacia de l’Estat. El motiu de la urgència és que 
no l’hem pogut posar a l’ordre del dia perquè justament va ser l’endemà que es configurés 
l’ordre del dia i s’enviés a tothom la convocatòria del ple, però pensem que seria una pena, 
sent un tema tan imminent i tan proper en el temps, deixar-ho passar per al proper ple 
ordinari i incorporar-lo a l’ordre del dia. Per tant, considerem escaient tractar-ho en aquest 
ple, que és el primer que tenim, un cop emeses aquestes acusacions. 
 
Estem d’acord amb la urgència tothom? Sí? Val.  
 
Molt bé, doncs passaré a llegir la moció, que és la moció a favor de l’absolució dels presos 
polítics. Moció que ens presenten..., bé, que ha estat redactada i acordada per l’ACM, 
l’Associació Catalana de Municipis, i per l’AMI, l’Associació de Municipis per la 
Independència, i que diu el següent: 
 
 «L’1 d’octubre de 2017, Catalunya va votar en referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els 
innombrables impediments polítics, jurídics, i la violència exercida pels cossos de seguretat, 
més de 2 milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma 
clarament majoritària, a favor de la creació d’un nou estat. El dret a decidir, reconegut per a 
tots els pobles del món en els tractats internacionals, es va imposar davant un estat 
repressor i actuant amb fets antidemocràtics. El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la 
societat catalana va sortir al carrer per rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, 
sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, 
sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de 
diàleg ni proposa política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la 
repressió i dels tribunals de justícia.  
 
Fa més d’un any que es vaN empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies, els representants del 
Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Raül Romeva, Jordi 
Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. 
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Fa més d’un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluis Puig, 
Clara Ponsatí i Meritxell Serret, viuen a l’exili, lluny de Catalunya, decisió que també van 
haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 
 
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de 
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i 
l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1 d’octubre, en 
el judici que començarà el proper mes de gener. Aquestes peticions de presó desorbitades 
sota els delictes de rebel·lió, sedició i malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment 
fals respecte al que va succeir aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser 
la que van practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament 
volien exercir el seu dret a vot. 
 
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica, al carrer i a les urnes, la 
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 
 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra i 
la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització de la 
justícia, per donar resposta al que és un conflicte polític. 
 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la 
situació catalana; atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i Advocacia 
de l’Estat reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que 
defensen unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la unidad de España. 
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics, i per donar 
veu a la ciutadania i els processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se 
democràticament no constitueix cap tipus de delicte. 
 
El ple de la corporació de l’Ajuntament de Cabrera de Mar demana l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer: Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de 
l’Estat dels nostres representants polítics i socials, per haver permès el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017. 
 
Segon: Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i 
d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 
 
Tercer: Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de la 
realitat per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i 
manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 
 
Quart: Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques, i el retorn 
de les persones exiliades. 
 
Cinquè: Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per 
part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítiques, i 
persones exiliades. 
 
Sisè: Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups 
parlamentaris del Parlament europeu, i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als drets 
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humans, també a l’ACM i a l’AMI.» 
 
Molt bé. Doncs, dit això, donem la paraula als diferents grups. Comencem per Gent per 
Cabrera. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que bé, 
nosaltres..., bé, jo almenys hi votaré a favor, els meus companys, en aquest sentit Gent per 
Cabrera votem individualment. Sí que jo ja els vaig comentar ahir sobre l’absolució, em 
sembla com una mica acatar la sentència... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no ho he pogut consultar... 
 
La Sra. Maluquer manifesta que no ho has pogut consultar. Però absoldre vol dir que tens 
uns càrrecs, per tant, per mi seria millor dir «no reconèixer aquestes acusacions», no? Però, 
en fi, tot sigui per... (Veu de fons.) No, és veritat, és una qüestió de paraules, no?, a vegades 
les coses.  
 
Doncs, res, hi votarem a favor i hi estem completament en contra. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Sí, Carmen Manresa, d’Alternativa 
Independent Cabrera de Mar. 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que a ver, yo 
me voy a abstener, pero quiero hacer un comentario. Aunque mi opinión personal no 
considera justo estas prisiones preventivas ni las que se piden, en mi partido hay diferentes 
ideologías, y por respeto a todas ellas, me abstengo. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Perfecte, gràcies. Donem la paraula a Dani Meroño, 
Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí. A mi 
m’han recomanat que no digui res i que només voti i ja està, però de la manera que jo entenc 
la política és parlant, intentant apropar postures, o si més no, que la gent pugui transmetre el 
seu pensament i que en tots... Jo el seu pensament, i la gent que no és independentista de 
Cabrera el té molt clar, quin és el pensament, i jo vull transmetre una part d’un pensament 
del poble perquè vostès l’escoltin i facin el que creguin adient. Diem que això només ho pot 
resoldre el diàleg i el pacte. Doncs, això és el que fem aquí, diàleg, i el pacte intentem que 
arribi d’alguna manera.  
 
Jo, sense entrar en el contingut de la moció i posant en context la situació política a 
Espanya, a tot Espanya, que és moguda, molt moguda a tot Espanya, aquest petit debat que 
hem tingut abans de la junta de portaveus al respecte de la justícia espanyola s’està tenint a 
molts llocs d’Espanya, no només a Catalunya, no és un problema català. Sabem que les 
últimes setmanes, els últims mesos, han passat coses al respecte dels alts estaments 
judicials a nivell nacional, digues Tribunal Superior, Tribunal Constitucional, Audiència 
Nacional, etcètera. Podem recordar la sentència famosa enfront La Manada, no? Es va 
desestimar una violació i es va dir, l’escrit dels jutges deien que había habido..., que no 
estava clar si había habido consentimiento o no, i que es va quedar en un acoso sexual 
només.  
 
Recordem la sentència d’aquesta setmana, recent, respecte a l’impost d’actes jurídics de les 
hipoteques, i surt el representant del Tribunal Superior i ve a dir una cosa com que així és la 
justícia, s’ha votat i... Semblava el futbol, només li faltava dir a veces se gana y a veces se 
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pierde, no? I lo habéis perdido.  
 
Recordem també l’escrit referent a la moció, l’escrit de Fiscalia quant als fets del setembre, 
quan el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez. L’escrit de Fiscalia diu que había gritos de «no 
pasarán». Doncs, aquest és l’esquema mental d’aquesta gent, aquest és l’esquema mental. 
 
Ja ho he dit moltes vegades: no és un problema de separació de poders, és un problema de 
qui exerceix els poders, i és la gent la que s’ha de canviar, la que exerceix els poders. 
 
Tot això el que ha fet és que hi hagi moviment a nivell nacional, hi ha d’haver un debat a 
nivell nacional, no només a Catalunya, i posa de manifest que cal un canvi a aquests nivells 
dels estaments judicials amb gent moderna, progressista, bé, senzillament actual, que hi 
hagi dones, que estigui reflectida la societat en aquesta gent.  
 
I això com es fa? Doncs, declarant la independència, no.  
 
Això es pot fer invertint en una educació igualitària pública per a tots els nens. Jo no 
m’imagino els meus fills sent representants del Tribunal Superior, però per què no podrien 
ser-ho, no? Això es fa amb polítiques d’igualtat, homes-dones, i que hi hagi dones també en 
aquests estaments judicials, amb polítiques que redueixin les taxes universitàries i que 
facilitin les beques universitàries perquè tothom pugui estudiar i no només els privilegiats 
puguin fer dret.  
 
Clar, és que vostès parlen..., a la moció parlen..., també diuen «donar suport als que 
pateixen la repressió de l’Estat». I jo dic: i els que pateixen la repressió de la Generalitat? 
Perquè vostès presenten aquesta moció, però jo també he rebut mocions. Mirin, jo he rebut 
una moció, per exemple, de la Coordinadora en defensa de la sanitat pública de Mataró i el 
Maresme, que reclamen que no hi hagi una reducció horària en les tardes a consultes. 
Reclamen que hi hagi una accessibilitat real als metges referents amb 48 hores. Reclamen 
que la partida de la inversió, que en set anys, des del 2010 fins el 2017, l’atenció primària ha 
minvat en 1.800 professionals. Reclamen això.  
 
La FAPAC, que és l’Associació de Pares i Mares d’Ensenyament Públic, demanen un servei 
de menjador educatiu i universal, per exemple, i demanen que s’aturi l’externalització dels 
menjadors a través de concursos públics que sol·licita la Generalitat. Això fa que hi hagi un 
augment del preu del tiquet menjador, i això fa també que els ajuntaments hagin de suportar, 
hagin d’afegir aquestes beques. Vull dir, al final, els agreujats... Això dels agreujats és molt 
relatiu, hi ha gent i també hi ha els ajuntaments. 
 
Jo, les mocions que rebo i les que m’interessen són aquestes, les de caire social. Tot i així 
no presentava cap avui, però vostès, 24 hores abans han volgut presentar aquesta perquè, 
això sí, és molt oportuna aquesta moció, i suposo que volen justificar que no aprovaran els 
pressupostos de l’Estat amb aquesta moció. Però miri, tot allò que he dit al principi, dels 
canvis que necessita aquest país, s’aconsegueix donant el vot favorable als pressupostos i 
donant suport als partits que volen fer aquests canvis i que volen anar en aquesta direcció.  
Ho deixaré aquí. De qualsevol altra manera que no sigui en aquesta línia, estem abocats a 
l’Edat Mitjana, i m’és igual que sigui l’Edat Mitjana de la Corona de Castilla que de la Corona 
d’Aragón, és l’Edat Mitjana. Ja està. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Mira, jo anava a dir dues coses, però ara, quan has dit 
això de l’Edat Mitjana, doncs, ho lligaré amb això. Justament, jo crec que el problema que té 
aquest país, Espanya, és això, que el Sr. Torquemada va fer molt mal, i la Santa Inquisició, 
que va néixer aquí, va perdurar en el temps. I el problema, avui ho parlava amb un veí de 
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Cabrera, és que no s’avergonyeixen del que passa. I jo estic molt d’acord amb la proposta 
que fas tu, de polítiques d’igualtat, de millor formació, per arribar a un moment en què qui 
gestiona els poders tingui aquesta visió realment objectiva i amb vocació de servei públic i 
demés. Clar, però és que fins ara, que també hi ha hagut oportunitat de fer-ho, tot això no ha 
passat, i és per això que hi ha molta gent que diu: «Escolta, jo no dono ni un dit més de 
marge de confiança, esperant que algun dia això canviï.» Perquè l’arrelament de la Santa 
Inquisició és tan gran que dubtem molt que algun dia pugui desaparèixer, i és per això que 
volem marxar. Així de fàcil. 
 
El Sr. Meroño manifesta que doncs miri què li dic. Si vostè està d’acord amb això que he 
exposat, això que he exposat podria aglutinar el 80 per cent de la població, 80 o 70 per cent, 
a Espanya – a Espanya. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que Dani, però sí, a veure, és el que diem sempre, però el problema 
és que ja s’ha donat aquest marge de confiança. I encara més, jo el que recordo, i ho he 
comentat alguna vegada, el Partit dels Socialistes de Catalunya fa quatre anys apostava per 
un referèndum legal i acordat. Coi, és el que estan demanant ara els independentistes. Vull 
dir, si estem allà on estaven els socialistes fa cinc anys. Això quants catalans podria 
aglutinar? 
 
El Sr. Meroño manifesta que jo no he comentat la moció, perquè la moció no parla només de 
lliurament de presos. La moció parla de moltes coses i fa molta demagògia, i parla que s’ha 
manipulat la gent i parla que no hi ha separació de poders. Jo no parlo de la moció, però..., o 
sigui, no hi ha per on agafar-ho, ho sento. O sigui, realment vostès estan en la pantalla de la 
independència claríssimament. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que estem en la pantalla que és una injustícia flagrant, i que només 
faltaria que institucionalment els ajuntaments no donéssim suport a les persones que estan 
patint aquesta injustícia. Només faltaria això. I jo no em crec que tu això no ho entenguis. Jo 
estic segur. Tu pots estar més o menys d’acord, però estic convençut que tu entens que 
institucionalment el país digui: «Escolti, això que està passant és molt injust, està basat en 
un relat fictici i inventat, inventadíssim de dalt a baix.» O sigui, tu realment creus que el relat 
no és inventat? Doncs, llavors sí que tenim un problema que jo pensva que no el teníem, 
però vaja...  
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que Dani, és que a 
vegades, quan t’aconsellen que no diguis res, fes-los cas, perquè potser sí, a vegades t’ho 
fan amb «carinyo», eh? Perquè sembla mentida que una persona que és socialista digui les 
coses que has dit. Jo, mira’t després, escolta el que diràs. Moció a favor de l’absolució dels 
presos polítics. Heu patit, el vostre partit, molts presos polítics. Tu saps el que són? Són 
presos polítics i ho saps perfectament. Són presos polítics. No barregem les coses –no 
barregem les coses. Són gent que el que han fet ha sigut respectar la democràcia, no han fet 
res més, no han fet res de mal ni res. Els Jordis, què són els Jordis? És que, de veritat, la 
demagògia la sento cada vegada que parles d’aquests temes. 
 
Podem respectar, podem dialogar, sempre, però si el que estem buscant nosaltres és 
democràcia, respecte als valors. Si el que volem fer és això. Si és que us heu d’apuntar al 
carro, si és el millor. Ja vindran els altres després, no et preocupis, perquè nosaltres sí que 
anem bé. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que no, només 
dir que en el fons també moltes d’aquestes polítiques no s’han pogut aplicar, ha estat perquè 
hi ha una aixeta que s’ha tancat, i diners en inversions que no han arribat. I ara potser el que 
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us preocupa és que no s’aprovin els pressupostos, però és que, clar, aquest país està 
escanyat des de fa molt de temps. I a més a més, no només econòmicament sinó també 
culturalment, ens hem d’anar justificant contínuament pel mer fet d’existir i de ser, i això és 
molt trist. Hi ha un moment en què la gent diu prou, no? I si a Espanya hi ha moviments en 
aquest sentit, és gràcies també a què des de Catalunya s’ha revoltat tot i s’ha posat tot potes 
en l’aire, i s’està veient també quin és el percal que s’hi dona, eh? Jo crec que això... Ara, 
segurament de tot aquest esforç que ha fet el poble català se’n beneficiaran altres, perquè 
això també passa.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Ens faltava sentir l’opinió de la regidora no adscrita, la 
Puchi. Vols comentar alguna cosa? 
 
La Sra. María José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que bé, jo anava a dir 
el que ha dit l’Enric, no?, que potser sí que hauries d’haver fet cas, amb tot el «carinyo», com 
diu ell, i bé, evidentment no parlem d’independents sinó d’una injustícia que és flagrant. I 
sobretot, com ja vaig dir en el seu moment, amb els Jordis, que són representants de la 
societat civil. Els polítics tenen el seu risc, però tot i així és injust per a tots. És l’únic que haig 
de dir. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Expressades les postures de tothom, passem a votació. 
 
Vots a favor? 
 
Vots en contra? 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 9 vots... Ai, perdó. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que abstencions? Perdó, eh? Perdona. 
 
El Sr. Secretari manifesta que queda aprovat per 9 vots a favor, dels grups de Gent per 
Cabrera, el PDeCAT, Esquerra Republicana, l’abstenció d’Alternativa Independent Cabrera 
de Mar, i 1 vot en contra, crec, del Partit dels Socialistes. 
 
El Consistori per 9 vots a favor ( 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 de GxC i 1 de la regidora no adscrita), 
1 abstenció (1 AI-CM) i un vot en contra (1 PSC), acorda aprovar la proposta de és del tenor 
literal següent: 
 
“L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els 
innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat, 
més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de 
forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut 
per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va imposar davant un Estat 
repressor i actuant amb fets antidemocràtics. 
 
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar 
la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a 
decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol 
iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha optat per 
intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de justícia.  
 
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del 
Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi 
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Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. 
Fa més d’un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, 
Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van 
haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 
 
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de 
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i 
l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el 
judici que començarà el proper mes de gener. 
 
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i malversació, 
parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on 
l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat 
espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a vot. 
 
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la 
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 
 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra, 
i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització de la 
justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.  
 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la 
situació catalana.  
 
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen unes 
idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’. 
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar 
veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se 
democràticament no constitueix cap tipus de delicte.  
 
El ple de la corporació de l’Ajuntament de Cabrera de Mar proposa l’adopció dels següents:  
 
Acords 
 
Primer: Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de 
l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017.  
 
Segon: Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i 
d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 
 
Tercer: Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de la 
realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i 
manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 
 
Quart: Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn de 
les persones exiliades.  
 
Cinquè: Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per 
part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones 
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exiliades.  
 
Sisè: Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups 
parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.” 
 
8. INFORMES, PRECS I PREGUNTES 
 
Doncs, passem a l’apartat d’informes, precs i preguntes. Comencem pels informes dels 
membres del govern municipal, i comencem per la Sra. Carmen Manresa, que és la regidora 
de Serveis a les Persones i Salut Pública. Endavant, Carmen. 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que bona nit 
a tothom. A ver, voy a empezar a hablar del Servei RESPIR y del programa que tienen de 
“Buenos Días”, que es un servicio que consiste en ir al domicilio a ayudar a levantar a la 
persona, a hacer la higiene, desayuno y transporte. Es un servicio especial que está 
teniendo muy buena acogida. No hay mucha gente que lo hace, pero hay alguna.  
 
Actualmente en el Servei RESPIR tenemos ya nueve personas que utilizan este servicio 
RESPIR, y una más que ha dicho que sí, que se apuntará la semana que viene, que serían 
diez. Esperemos que así sea. 
 
Después, voy a hablar de la presentación de la Asociación de Dones de Cabrera de Mar y de 
su programa. El día 24 de octubre tuvo lugar la presentación de la Asociación de Dones de 
Cabrera de Mar, y entre sus proyectos está hacer un curso de defensa personal. El día 25 de 
noviembre es el Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. Dentro de los actos 
de estos días, el 24, sábado, se harán diferentes actos por parte de la asociación. Ya lo 
informaremos en la página web para quien quiera saber su totalidad. 
 
Se realizará también el lunes 26 la lectura del manifiesto en defensa de las mujeres en el 
ayuntamiento, a las 12 del mediodía. 
 
Quiero comentar el éxito que han tenido los talleres del Centro Cívico del Pla del Avellà. Se 
ha puesto un taller de estiramientos y dos de pilates. No quiere decir que se haya puesto 
nada nuevo, sino sencillamente los talleres que estaban en el Castellet por la mañana, que 
no era para gente tan mayor, se han ido cambiando abajo y se ha dejado la segunda hora 
para la gente mayor. Estamos desbordados de gente. Se ha tenido que hacer una lista de 
espera.  
 
Y en contestación a lo que me preguntó la Sra. Maluquer, referente al taller de hipopresivos, 
hemos encontrado una solución y siguen haciéndolo en el Castellet, Sra. Maluquer. Se ha 
buscado…, entre el abogado y el secretario se han puesto de acuerdo y han encontrado una 
solución. 
 
Después, en cuanto a la familia de refugiados salvadoreños, que ya comenté en el pleno 
anterior que tenían que venir, llegaron a principios de octubre. Se les dio la bienvenida en el 
ayuntamiento para que se sintieran acogidos y nos expresaran cuáles eran sus necesidades.  
 
Estamos procurando ofrecerles los medios para que aprendan catalán y facilitándoles su 
inserción social. Yo los he conocido personalmente y veo que es gente que tiene bastante 
nivel cultural y que están muy contentos con estar en Cabrera, por lo menos lo valoran. 
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Luego, el día 30 de septiembre se hizo la 62 edición del homenaje a la vejez. El día empezó 
con una misa solemne, cantada por el coro parroquial, y después una comida de hermandad 
servida por el restaurante Santa Marta, a la que acudieron más de 150 personas.  
 
Posteriormente, un baile amenizado por el dúo Sheila, cómo no. Se agradeció a la 
asociación de gente mayor su colaboración, y el Sr. Alcalde hizo el brindis. La verdad es que 
la comida estuvo muy animada y estuvo muy bien. 
 
Se está preparando una excursión de la Gent Gran a Figueres el día 14 de noviembre. Será 
una excursión de todo el día, con comida incluida, en la que se visitarán los museos Dalí y 
del Juguete. Creo que ya hemos cubierto todas las plazas, espero no tener que ampliar. 
Gracias por vuestra atención.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a tu, Carmen. Passem ara a la Montse Reig, regidora 
d’Ensenyament, Cultura i Patrimoni. Endavant. 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que bé, ja us 
he saludat abans. Ara anava a tornar a dir el mateix. Només informar-vos que des de 
l’ajuntament i el Departament d’Ensenyament estem estudiant com encaixar una escola..., un 
institut escola, en el Pla de l’Avellà. Ara, en aquests moments, els dos serveis tècnics, o 
sigui, la part política i la part..., ja la tenim com una mica solucionada, i ara els serveis tècnics 
del departament i els nostres estan treballant sobre la taula perquè tinguem el curs 2019-20 
el primer d’ESO, que continuaríem. O sigui, seria...  
 
(Veus de fons.)  
 
De moment tot sembla que anirà bé, hem de fer..., començarem amb un mòdul, però bé, 
hem de fer unes modificacions i unes coses... Crec que tot podrà portar-se a terme bé. 
 
Llavors, informar-los sobre les excavacions que s’estan portant a terme a Cal Conde, i dir 
que aquests darrers dies hauran vist que hi ha molt de moviment perquè estan fent rebaixos 
amb màquina per tal de delimitar els nivells associats a la ceràmica prehistòrica i per 
localitzar presència, o no, de més estructures negatives...(rialles)... que es puguin 
documentar retallant el substrat geològic. Llavors, una de les curiositats – hi ha molta cosa 
que, si volen ja se’ls passarà, però hi ha una cosa molt curiosa – que és la presència de tres 
petits fragments de bronze que ens aporta una informació molt valuosa del moment 
cronològic en què s’ha pogut situar la deposició d’aquest estrat arqueològic. I res més. 
Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a tu, Montse. Donem ara la paraula al Sergi Teodoro, 
regidor de Promoció Econòmica, Joventut i Festes. Endavant, Sergi. 
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que bon vespre.  
 
Començaré donant les xifres de l’atur. Aquest mes tanquem amb 143 aturats, que 
representen un 6,74 per cent.  
 
En el darrer ple, la Sra. Teixidó em va demanar si podia fer una explicació de les accions i de 
quines són les demandes de les empreses, i quina és la nostra borsa de desocupats que 
tenim.  
 
Aleshores, les empreses el que demanen més són perfils de... Els vaig a dir per ordre de 
demandes, eh?: empleats administratius, el primer; personal de neteja, el segon; i peó 
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d’indústria manufacturera, el tercer. 
 
A la nostra borsa de Cabrera hi ha, sobretot, empleats administratius i venedors. 
 
Pel que fa a les accions que duem per inserir, són els speed datings, que és un procés de 
selecció que es basa en formar el desocupat, que té tres minuts per explicar com és, quines 
són les seves fortaleses a la persona que l’entrevista. Amb això hem fet un total de tretze 
sessions i hi ha hagut unes deu insercions. Diferents formacions: monitors bianuals, 
manipuladors d’aliments bianual, amb Quatre Ribes, que és el conveni que hi ha amb 
Argentona, Dosrius i Òrrius. Una formació SAP de programa de comptabilitat. I estem 
preparant una formació d’Excel.  
 
A més a més, si les empreses ens demanen poder fer una formació expressament, que és el 
cas d’una formació que estem fent ara de cosidores, una empresa ens demana «volem fer 
aquest tipus de formació», l’ajuntament assumeix els costos d’aquesta formació, sempre i 
quan l’empresa acabi contractant algú que ha fet aquesta formació. 
 
I per últim, durant aquest període de setembre 2018 – juny 2019, hi ha les bases obertes 
d’estudiants en pràctiques de joves, per tal de poder-los inserir en empreses especialitzades 
del sector. Els requisits són que estiguin a l’últim curs del cicle mitjà, en últim curs de cicle 
superior, o en últim curs d’etapa universitària. Tenim demandes d’empreses, tenim 
demandes de joves, i el complicat en aquest és poder casar aquestes demandes.  
 
D’acord? Això seria una mica un resum de les tasques fetes a nivell d’ocupació. 
 
El passat mes d’octubre es va realitzar el quart consell de Festa Major, on es va valorar la 
Festa Major 2018. Es van adquirir una sèrie de pautes, que són diverses. Des que 
l’Emplaça’t va ser molt llarg, o que algunes nits les hores s’allarguen. Les valoracions a nivell 
de música, de concerts, molt positives. I alguns temes d’activitats familiars. Hi ha una petició 
també de la Sra. Teixidó, hi ha un formulari obert a la web que encara segueix obert, que 
estarà obert fins a finals de novembre, per poder fer valoracions via online.  
 
I acabo parlant del Reviu ILTURO, i donant algunes xifres. El Reviu ILTURO, com bé sabeu, 
és el canvi que ha tingut l’antiga Fira Iberoromana, que com bé vaig explicar a l’última reunió, 
és un canvi impulsat majoritàriament pel que ens diu el Pla Director.  
 
Aleshores, vaig a donar unes xifres de participació. Les franges de participació més altres 
són dissabte a la tarda, diumenge al matí i divendres a la tarda, amb uns percentatges, per 
exemple, de dissabte a la tarda d’un 100 per cent a la darrera activitat, d’un 50-60 per cent a 
les últimes. Depenent de la contraprogramació que hi havia, n’hi havia més o menys i 
majoritàriament, el diumenge els percentatges són semblants, que això en valors absoluts 
són unes 360 entrades venudes, per tant, aquí ens faltaria comptar el que són les activitats 
familiars, que això eren d’entrada gratuïta. Per tant, estem parlant d’unes 400-450 persones 
que van consumir activitat cultural oferta pel festival. 
 
A més a més, en aquest festival hem adquirit tots els guions de totes les activitats, que això 
és una cosa que fins ara no teníem. Ara totes les activitats que ofereix el servei de Turisme 
de l’ajuntament té els guions d’aquestes activitats, i això ha permès que els costos 
d’aquestes activitats baixin i, per exemple, el cost d’una visita guiada està al voltant d’uns 90 
euros. 
 
I hem creat el catàleg d’escoles, que durant el proper mes sortirà, que recull totes aquestes 
activitats i que nosaltres presentarem a les diferents escoles, ho enviarem per correu perquè 
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puguin venir tant de fora de Cabrera com de Cabrera a consumir aquest tipus d’activitats, i a 
difondre el nostre patrimoni. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies a tu, Sergi. Donem ara la paraula a la Núria 
Pera, regidora d’Urbanisme i Serveis Interns.  
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que sí, hola, 
bona nit. Vull donar un parell d’informacions que volem destacar. Pel que fa a Urbanisme, 
informar-los i comunicar-los que ja hem encarregat el projecte d’enderrocament de la nau 
annexa a la sala La Maresma. 
 
I pel que fa a Serveis Interns i Recursos Humans, s’ha produït la jubilació del vigilant del 
cementiri i del Castell, i que ha estat substituït pel Sr. Esteve Ruiz Diviu, que va començar el 
13 d’octubre d’enguany. I que el Josep Trabal Jové es va jubilar el 7 d’octubre d’enguany. 
 
Hem contractat un jove en pràctiques a través del Servei d’Ocupació. És un programa de 
garantia juvenil, s’ha contractat el Sr. Carlos Maldonado, i aquesta persona que estarà 
contractada durant sis mesos, l’hem destinat a la fiscalització de contractes i l’anàlisi de 
costos dels equipaments municipals. Moltes gràcies. 
 
El Sr. alcalde manifesta que molt bé. Gràcies a tu, Núria. Donem ara la paraula a l’Enric Mir, 
regidor d’Obres, Serveis, Sostenibilitat i Esports. Endavant. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que gràcies. Bé, jo us 
informaré de set temes. Intentaré anar ràpid. 
 
El primer, que és un tema molt important, que fa molts anys que està present i que sembla 
que ja pot tenir un final, que és el tema del Club Nàutic de Cabrera de Mar, val? Us 
explicarem la situació que hi ha en aquest moment. Sapigueu també que és un tema que 
constantment hem estat en comunicació amb el Club Nàutic, vull dir, l’ajuntament ha estat 
coordinats amb ells per veure quina era la millor solució, i sembla ser que al final són tres 
punts els que són importants del que es farà amb el Club Nàutic de Cabrera de Mar. 
 
Partim de la base que el Club Nàutic de Cabrera de Mar des de l’any 1987 no tenia llicència, 
ja no podia estar, o sigui que fa més de trenta-un anys que ja no havia d’estar, el Club 
Nàutic. Llavors, ha arribat un punt en què a través del Ministeri, que els han posat una sanció 
de 60.000 euros, i volent executar ja aquest desallotjament, els socis s’han reunit i han 
buscat una solució, pel tema de platja i pel tema de tot. Total, que llavors, a través del Club 
Nàutic s’ha estat buscant una solució, a veure què es podia fer amb la gent per seguir tenint 
l’activitat nàutica, perquè els socis poguessin fer la seva activitat de vela, de patí, el que hi 
havia, i s’han posat en contacte amb els diferents clubs que hi ha més propers, com era 
Mataró, Vilassar de Mar i Premià de Mar. Vilassar de Mar també té un problema d’ocupació i 
tal, o sigui que era inviable, i llavors hi havia el Port de Mataró o hi havia el de Premià de 
Mar.  
 
Sembla que amb Premià de Mar encaixava molt més la solució per buscar seguir l’activitat 
de patí i de vela. Els han fet un tracte molt favorable, vull dir, tenen una continuïtat. Són unes 
instal·lacions que queden molt a prop, i també a través del ministeri, hem parlat amb ells i es 
farà una adequació d’autorització de domini públic mentre no es faci això, perquè puguin 
portar els patins i es puguin deixar perquè hi ha platja suficient a llevant per poder-ho deixar.  
 
Llavors, els socis ho han votat, ho han trobat d’acord, i aquesta serà una de les coses que es 
faran abans que acabi l’any, el trasllat aquí per tenir el club nàutic i poder fer l’activitat de 
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vela. 
 
Un altre tema que ens preocupava moltíssim és que..., s’havia treballat moltíssim a través 
del tema nàutic i de serveis de temporada, és l’escola de vela. Tenia més de 200 nens i era 
una cosa que era molt emblemàtica en el poble, i que nosaltres volíem preservar, i des de 
l’ajuntament crèiem que era molt important. 
 
Hem aconseguit també que ens permetin, a través del pla d’usos, demanar, en temporada, 
poder tenir la instal·lació de l’escola de vela, que seria més o menys, al lloc on va, uns 300 
metres d’ocupació, i els donaríem també un canal de sortida per a les embarcacions. I així 
podríem fer el paddle surf, els caiacs i totes les activitats, seria una manera de mantenir les 
activitats de vela.  
 
I l’altra, que és la que ens preocupa més i estem molt preocupats, és el tema de què passarà 
després amb el Club Nàutic, clar. Quan el Club Nàutic es buidi, ara hi ha gent que està allà, 
si no tot el dia, l’està ocupant. En el moment en què se’n vagin els treballadors, en el 
moment en què es vagin els socis i el restaurant s’hagi de tancar, allò es quedarà buit. Això 
és una cosa que ens preocupa moltíssim perquè pot ser un lloc on vagi gent que l’ocupi i no 
sabem el que pot passar a l’estiu. 
 
Estem pressionant moltíssim, a través de la Generalitat també, i a Costes, perquè són els 
titulars i els propietaris d’aquesta instal·lació. Estem pendents d’una reunió per veure que es 
busqui una solució, i si s’ha d’enderrocar, doncs, que s’enderroqui el més aviat possible 
perquè no ens creï un problema, perquè si no, l’ajuntament pot tenir un problema a la platja 
aquest any. 
  
Doncs aquests són els punts en què estan, i no sé com evolucionaran, però vaja, us tindrem 
informats del tema aquest, val? 
 
Un altre tema és que ja comença la temporada de poda. Aquesta setmana, el 5 de 
novembre, va començar. Hem començat com sempre últimament pel Pla de l’Avellà i anem 
pujant cap a dalt, i estem fent aquest any, aprofitant que fem això i que són més de mil 
arbres, que cada vegada que es vagi fent un arbre i es vagi veient l’estat en què està l’arbre, 
que hi ha arbres malalts, i tot per poder fer un catàleg dels arbres, poder tenir tot, i s’han de 
fer actuacions perquè els arbres també es moren, i a vegades s’han de tallar. Llavors, a 
veure quin tipus d’arbres poder posar, i tots els que estan malmesos poder fer l’actuació. 
S’aprofita la poda i es fa això, i es faran actuacions a diferents llocs que ens han demanat 
diferents veïns, d’arbres molt alts, i llogarem una grua i farem palmeres, pollancres molt alts, 
setos, xiprers. Farem una actuació especial també aquest any per a la poda. 
 
Un altre tema que també us haig d’informar és que a partir d’aquesta setmana s’ha canviat el 
dia de recollida de trastos. Aquest ajuntament la recollida de trastos la feia el dimarts per la 
tarda, de 3 a 8. Ara la farem els divendres, de 3 a 8, perquè per diferent gent, i per un tema 
de servei, hem vist que era més viable poder-la fer els divendres. La gent que tingui trastos 
per treure fins un metre cúbic, truca l’ajuntament al telèfon, li donen data i passa el divendres 
per la tarda, de 3 a 8, passa la persona i li recollirà.  
 
Això també va lligat amb el tema de la recollida de la fracció verda, que està tenint molt èxit. 
Tenim més de cent persones que ja han demanat el seu sac corresponent, cada setmana 
estem fent el servei els dilluns i els divendres, quasi totes les setmanes estan plens els 
serveis. S’està donant molt, s’està notant molt amb el tema del rebuig, en el tema de la 
planta, que no està arribant tanta resta vegetal, i esperem que segueixi funcionant i se 
seguirà fent els dilluns i els divendres. Ara aprofitarem per fer una campanya, que és l’època 
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de la poda, i el tema dels trastos, perquè tothom ho sàpiga també. 
 
Un altre tema que també us haig d’informar és que hem adquirit una màquina de tirar sal, 
perquè com que el temps està com està, no sabem si pot nevar o pot passar el que pot 
passar, o les gelades, a vegades ja ens ha passat que hem hagut anar a demanar que ens 
vinguessin d’un altre municipi, ens tiressin sal, i els últims anys algun dia ha passat. Vam 
veure que amb una partida que teníem hi havia una oportunitat, i vam anar a comprar la 
màquina de sal. 
 
Aquesta màquina de sal serveix per l’hivern tirar sal als camins, perquè aquí l’espai, els 
carrers de Cabrera, hi ha llocs amb moltes pujades i moltes baixades, llavors, són perillosos 
per als cotxes i per als vehicles, i per a la gent que pugui caure. Llavors, a través d’això 
poder accedir. I també aquesta màquina, a través d’uns productes que hi ha, amb la sal es 
pot tirar també als camins de sorra a l’estiu perquè no s’aixequi pols, que hi ha molts camins 
també en què hi ha pols. Llavors, ho aprofitarem i servirà per a l’hivern i per a l’estiu, o sigui 
que és un doble servei.  
 
Un altre tema que també us haig d’informar és que aviat ja començaran una altra vegada les 
obres de la sala d’actes o el teatret de Cal Conde, que s’havia d’haver fet i es van aturar 
perquè es van trobar que estaven les bigues molt malmeses i s’havia de fer un reforçament 
de les bigues, perquè si no podíem tenir el perill que el pis de baix caigués. Vam haver 
d’ampliar, ara ja, al final, ho hem aconseguit, ja tenim l’empresa que ho farà, i properament, 
la setmana que ve o l’altra, començaran a fer per acabar tot el tema del que són les bigues 
malmeses i també tot el paviment de la sala. Està previst i té tot un cost de 48.000 euros, 
que és una partida que ve l’any... 48.000 euros, i és una partida que ve de les inversions del 
2017. 
 
Un altre tema que us haig d’explicar és que, no sé si ho heu vist algú, al Camí del Mig s’ha 
fet, a l’alçada del gimnàs DClub, hi havia una palmera i un pollancre que les arrels s’havien 
posat a la canonada que passava per allà, al clavegueram, s’havia embossat totalment i, què 
passava? Quan plovia s’omplia, hi havia una tapa a la carretera, saltava la tapa i algun cotxe 
havia tingut algun accident. Llavors, hem hagut de buscar, hem fet una actuació, ho hem 
pogut treure. Hem hagut de treure tots els arbres, hem canviat tots els tubs, i esperem que 
allò no sigui..., perquè això era molt perillós, perquè a més d’un cotxe li havia passat alguna 
cosa. Aquesta actuació la vam començar el dilluns i ahir ja estava acabada, o sigui que ha 
anat molt ràpid. 
 
I l’última és que es farà una actuació, una de les inversions del 2015, que era la partida de 
inversions de la contractació per a la canalització de les aigües superficials de Can Segarra, 
que és la intersecció dels carrers del Camí de Can Segarra, carrer Pallars i carrer Cerdanya, 
i que té un cost de 15.000 euros, per estalviar i per arreglar tota aquella part, que quan hi ha 
les pluges els entren a les cases als veïns i malmeten tot això. Això és una de les inversions 
previstes del 2018, la que farem pròximament. I ja està, gràcies.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies a tu, Enric.  
 
Bé, per part meva, tres temes. A veure, el primer d’ells és un tema delicat però creiem que és 
oportú informar de manera oficial a la població. Ja vam informar en una comissió informativa. 
Tot i que no és un tema d’Urbanisme, ni d’activitats, ni d’obres, vam considerar oportú 
informar als grups de l’oposició. Es tracta que a Cabrera tenim acollits a l’Alberg Torre 
Ametller, que és l’alberg de joventut que està a Santa Elena d’Agell, en aquests moments 34 
persones que són menors, estrangers, no acompanyats, eh?, el que es coneix 
col·loquialment, i per les inicials, com a MENA. Són menors que han entrat al país de 
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manera irregular i que pendents que es normalitzi la seva situació han arribat a Catalunya de 
forma no prevista ni planificada, com ha transcendit en alguns casos, i que el responsable, 
perquè se’ls ha de donar empara i protecció, és la direcció general d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència, la DEGAIA. I el que està fent la DEGAIA és dirigir-los, redirigir-los, cap a 
centres d’acollida, albergs de joventut, etcètera.  
 
En el Maresme en tenim uns quants, s’està regulant el tema ja a nivell comarcal, però de 
moment, pel que fa a Cabrera, sapigueu que estan a la Torre Ametller, i que vam tenir una 
primera reunió multidisciplinària amb totes les regidories implicades, amb tècnics del Consell 
Comarcal, amb les persones que els tutelen i demès, que són tutelats per part d’una entitat, 
una fundació, que es diu ISOM. En el cas de Cabrera, els tutela aquesta fundació, que té un 
coordinador i que té un nombre de monitors determinat per cada deu o dotze menors 
d’aquests. Per tant, hi ha un equip de tres, quatre monitors permanentment, que són els que 
vetllen perquè el seu comportament sigui el més adequat possible, i vetllen també per la 
futura inserció social d’aquestes persones. 
 
Llavors ara us donarem la paraula, primer a la Montse i després a l’Enric, perquè us 
comentin quines mesures tenim previstes o estem treballant, de cara a ajudar-los com a 
municipi a què puguin desenvolupar certes activitats que els ajudin amb el seu futur. Parlem 
de menors d’entre 16 i 18 anys majoritàriament. Per tant, Montse, si ens pots comentar el 
que es fa des de les teves àrees? Gràcies. 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que bé, vam 
tenir la primera reunió, com diu l’alcalde, vam fer tota una taula i tal, i des de la regidoria 
d’Ensenyament es van proposar diverses coses, i una d’elles és el castellà, perquè ells, per 
integrar-se, primer... N’hi ha algun que ja està fent català, que feia set mesos que era aquí, 
però avui els hem acollit a l’escola d’adults, hem fet la primera trobada, han vingut tots junts 
amb els seus tutors i monitors. Educadors, vaja. Ha anat molt bé, els hem distribuït, seran 
tres grups de dotze. Hem estat xerrant, els hem presentat els mestres, hem estat parlant, els 
hem donat totes les normes, tot. De moment ha anat molt bé, se’ls donarà una hora i mitja, 
tres cops a la setmana, de català. Ara es farà això fins el dia últim de desembre... Ai, castellà, 
perdó. Hi haurà algun que farà català, que ja n’estava fent. 
 
Llavors, al gener n’hi ha algun que té batxillerat, hi ha tres nois que tenen batxillerat, i 
passaran a fer anglès i altres coses, sempre i quan el seu comportament i tot estigui adequat 
i vagi bé. En principi avui ha anat molt bé, la veritat. Els hem acollit molt bé i tothom té moltes 
ganes de treballar i de col·laborar. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que gràcies a tu, Montse. L’Enric per la banda dels esports també... 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que sí. He parlat amb 
l’educador, i llavors el que farem nosaltres... l’ajuntament hem estat mirant quines activitats. 
Són gent jove, té ganes de fer esport, tots estan demanant de fer, llavors, nosaltres creiem 
que les tres alternatives són: futbol, bàsquet i gimnàs.  
 
Llavors, ell parlarà amb ells per intentar fer com una rotació perquè puguin fer esport, puguin 
fer futbol, bàsquet i gimnàs. Estem coordinats amb les entitats per poder veure quins espais 
estan..., les hores que no estan utilitzats, perquè és una activitat més que faran. Llavors, jo 
crec que aquesta setmana s’acabarà de lligar, i a partir de la setmana que ve possiblement ja 
podran fer al camp de futbol, quan no està ocupat per ningú, podran anar a jugar a futbol, 
podran fer bàsquet en el pavelló pels matins, que no hi ha ningú, i el gimnàs buscar una hora 
que també puguin anar a fer gimnàs. Intentarem fer una rotació perquè tots facin esport, que 
també ho estan demanant, i creiem que són les activitats que necessiten també. 
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El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies, Enric. 
 
Bé, passem a un altre tema. En el darrer ple, si recordeu, us vaig informar que teníem una 
reunió prevista el dia 28 de setembre amb la Generalitat de Catalunya pel tema de les 
platges de tota la comarca, eh? Pel que fa a Cabrera, us explico com va anar aquesta 
reunió. Hi vam assistir i també el Dani Meroño, com a representant del grup dels Socialistes 
de Catalunya a nivell comarcal, i ens vam entrevistar amb el Sr. Agustí Serra, que és el 
secretari d’Hàbitat i Territori, i amb el director general dels temes de Litoral, el Sr. Albert Alins, 
i bé, els vam traslladar la postura, consensuada, repeteixo que ho vaig dir ja en l’anterior ple 
però està bé remarcar-ho, per tots els grups polítics de la comarca, a excepció de la CUP, tot 
i que la plataforma Preservem el Maresme, que també forma part del comissionat per la 
Gestió i Preservació del Litoral del Maresme també està d’acord amb aquesta posició, que 
pel que fa a Cabrera consisteix en pressionar l’abans possible el Ministeri de Transició 
Ecològica, per tal que impulsi, a la major brevetat possible, els projectes que hi havia 
previstos per a l’estabilització de les nostres platges. Que en el nostre cas, dins de tot el pla 
de la comarca, estem en la segona fase, la primera fase era l’estabilització de les platges 
entre Premià de Mar i el Masnou, i la segona fase era Cabrera de Mar – Vilassar de Mar. 
 
Això va quedar aturat, com ja hem dit reiteradament, l’any 2015. En aquests tres anys no hi 
ha hagut cap conversa entre Generalitat i Estat sobre aquest tema, tot i que sabem que 
l’Estat està ja licitant les obres de la primera fase, i el que volem és això, pressionar perquè 
s’impulsi aquest projecte i que ens toqui, com abans millor, pel que fa a cabrera de Mar, que 
consisteix, la estabilització, en la regeneració, el reomplert de sorra, evidentment, i la 
implantació de dos espigons perpendiculars, que ajudaran a què la sorra que aboquin no 
marxi tan immediatament com marxa ara. Això recordem sempre que són solucions 
duradores, no definitives, eh? Vol dir que si en lloc d’haver de regenerar la platja cada dos 
anys, com seria necessari ara, doncs, amb aquestes mesures es calcula que serà necessari 
cada deu anys. El que fem és això. 
 
I a efectes que això sigui possible, doncs ara ja s’ha convocat una reunió a tres bandes entre 
Estat, Generalitat i una representació del comissionat comarcal que us he comentat, a la 
qual hi assistirem el president del Consell Comarcal i jo mateix, com a representant del meu 
grup polític, del PDeCAT a la comarca, i també com a persona que juntament amb el Sr.  
Agustí Serra, el secretari d’Hàbitat i Territori, doncs, vam començar ja a treballar tot aquest 
projecte l’any 2011. Per tant, som els dos que durem des que vam començar, i per tant, té 
sentit que siguem nosaltres els que anem a parlar amb el Ministeri. 
 
És una bona noticia, entenc, i esperem que hi hagi una bona predisposició. Confio en què 
serà així, i Dani, si tu pots ajudar en alguna cosa, doncs, evidentment, tot el poble t’ho 
agrairà, segur, però estaria bé que... Bé, no, no, això a vegades..., trucades a tres bandes, 
«escolta, atén-me’ls bé, aquesta gent...» I tu, com a membre del comissionat, també, 
evidentment, estant d’acord amb la posició, pots ajudar moltíssim. Molt bé. 
 
El tercer tema i últim que us vull comentar és que vam tenir el passat mes d’octubre una 
reunió... Bé, no va ser ben bé un consell d’alcaldes, era una reunió d’alcaldes específica per 
parlar de temes de seguretat. Un cop s’ha restablert el Govern de la Generalitat, doncs, hem 
donat continuïtat a les reunions que havíem tingut amb l’anterior Conseller, amb el Sr. Jordi 
Jané, i aquest cop vam tenir les reunions amb els membres de la conselleria d’Interior. El 
Conseller, per una raó de salut no hi va poder assistir, però sí els alts càrrecs de Mossos 
d’Esquadra i el Director General de la Policia, per tractar un tema que ens afecta a molts 
municipis de la comarca, no a tots però sí a molts, sobretot als que tenim urbanitzacions 
properes a zones boscoses, que és el robatori amb força en interior de domicilis, i va tractar 
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la reunió específicament d’això, per veure de quins mitjans es podien aportar. No es va 
tractar per a res el tema d’estadístiques, perquè tots els alcaldes ja vam manifestar que ens 
és igual si l’estadística diu que han baixat un 5 per cent o han pujat un 3 per cent, és igual. 
És una loteria, una setmana li toca a Cabrils, que li entren a deu cases, a la setmana 
següent a Llavaneres entren a vuit, a l’altra, a Cabrera entren a sis... Vull dir, és un tema 
absolutament aleatori, i el que sí volíem tractar eren mesures de cara al futur. 
 
I n’hi ha d’immediates, que s’estan aplicant ja, que és la intensificació de la vigilància per part 
de Mossos. Mossos ha decidit destinar molts mitjans que tenia en oficines, destinar-los a 
vigilància preventiva. També, evidentment, estan pendents de la incorporació de nou 
personal, que això havia estat aturat en el seu moment per part del Govern Central, però que 
ara poden incorporar 500 persones, que primer han de passar per l’escola, per tant, fins 
l’estiu del 2019 no seran policies efectius, però sí que hi ha un pla d’incorporacions també 
l’any 2020 i 2021, que això ajudarà a reforçar. Això no és que doni garanties de res, però bé, 
són moviments que ajuden a millorar la seguretat, evidentment, i sobretot es va parlant molt 
de treballar en la vessant judicial, perquè hi hagi una pressió política per un canvi legislatiu 
que no afavoreixi que vinguin bandes de l’estranger a operar, entre cometes, aquí, al país, 
perquè saben que en cas de ser enxampats, la probabilitat que els passi alguna cosa és molt 
més baixa que a qualsevol altre país d’Europa. Per tant, sabent això es crea un efecte crida, 
i és per això que actualment estan operant en el país bandes bàsicament de Xile, de Geòrgia 
i d’Albània, eh? Són els tres països d’on venen bandes organitzades, sí, sí, que venen uns 
mesos. Un d’ells pot ser que es quedi un o dos anys... Ens van explicar tota la dinàmica i 
és..., bé, és curiosíssima. 
 
Bé, la situació és aquesta, i per tant, el que sí que recordem, si us plau, és que tothom 
prengui les màximes precaucions de la seguretat de la seva pròpia llar, i que la col·laboració 
ciutadana és molt important. Qualsevol moviment estrany que qualsevol veí vegi en el seu 
carrer, doncs, que no tingui cap recança, sempre ho hem dit, d’avisar la Policia, eh? Que no 
només no els molestaran sinó que és per a això que està la Policia, per atendre qualsevol 
possible sospita. 
 
I molt bé, dit això, donem la paraula als grups de l’oposició, per a preguntes o consideracions 
que tinguin a bé aportar. Comencem per Gent per Cabrera. Sra. Anna Maluquer, endavant. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que sí, gràcies. 
Bé, celebro que el tema dels hipopressius s’hagi pogut solucionar, perquè a vegades la 
justificació aquesta que com a autònoma, no era autònoma, em sembla que es poden 
presentar minutes, se’ls descompta l’IRPF, i si tu no arribes a una determinada quantitat de 
diners, doncs... (Veu de fons.) ¿No era cosa suya? Bueno. Celebro que hagi posat intenció 
per solucionar-ho. 
 
El que sí que m’agradaria dir, i és una cosa que fa molts anys que la penso però potser... Jo 
recordo que al Castellet alguna vegada se’ns va dir que com a polítics no hi podíem anar, 
perquè no s’hi podia fer política amb els avis. Això va ser dit per la persona que ho porta, eh? 
A vostè també. Sé que vostè, Sr. Alcalde, de tant en tant hi va a dinar, em sembla, no?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que molts pocs cops amb els meus pares, però bé... 
 
La Sra. Maluquer manifesta que una cosa que sí que em sap greu és que l’Acte 
d’Homenatge a la Vellesa no es convidi els regidors. Jo em pagaré el dinar, de veritat, no és 
una qüestió d’aquestes, però sí que crec que... Sí, això ho organitza l’ajuntament. Hi ha un 
que el fan els pensionistes, i l’altre és l’ajuntament. 
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El Sr. Alcalde manifesta que no, és l’Associació de pensionistes i gent gran, els que ho 
organitzen, eh? 
 
La Sra. Maluquer manifesta que ho fa l’ajuntament. 
 
La Sra. Carmen Manresa Albero regidora del grup municipal d’AI-CM manifesta que disculpa, 
Anna, no, lo organizan ellos. Y, además, como ha cambiado la presidenta…  
  
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que no, la festa 
de la vellesa, no. Jo he parlat amb la presidenta, i ella em diu que en aquest cas... Quan és 
la festa dels pensionistes, sí. En tot cas... 
 
La Sra. Manresa manifesta que no, déjame que termine, por favor, Anna, esta contestación. 
A ver, yo solo me he encargado de hablar con el restaurante y de firmar la factura, te lo 
aseguro, lo demás lo han hecho ellos. Y a mí me preguntaron –a mí me preguntaron– «qué 
es lo que tenemos que hacer», porque era nueva la presidenta, y yo le dije: «Igual que los 
demás años.» La verdad es que no pensé si vosotros estabais invitados o no. Si lo hubiera 
pensado, os aseguro que lo hubiera propuesto. 
 
La Sra. Maluquer manifestar que bé, jo no tenia aquesta referència, però sí que em sembla 
que és una qüestió de delicadesa, que igual que se’ns convida a altres coses, convidar-nos a 
participar, perquè són la gent gran del poble i tots som... No hi ha un tema de campanya ni 
de res, sinó senzillament de ser-hi. 
 
Això de l’institut escola, o sigui, es farà en les mateixes instal·lacions del Pla de l’Avellà, de 
l’escola, ha dit, o...? 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que no, a 
l’espai de l’escola. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que en l’espai 
de l’escola sí que s’haurà de fer alguna construcció més o alguna cosa així. 
 
La Sra. Reig manifesta que sí, sí, que s’està ara treballant des dels serveis tècnics. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que Anna, s’està 
començant a mirar si encaixa i hi cap, eh?, perquè l’espai és limitat, hi ha una petanca allà, hi 
ha una escola bressol, no hi cap... Vull dir, és un institut que necessita 1.400 metres en 
edifici, es comença amb els espais en els blocs aquests que posaran per anar fent la resta, i 
és un projecte a mig termini, però primer s’ha de mirar si realment es pot fer, i és el que 
s’està treballant ara, eh? 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que d’acord. 
Clar, perquè ara són tres línies, no?, els de sisè.  
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que no, dos. 
Dos.  
 
(Veu de fons.) 
 
La Sra. Maluquer manifesta que catorze aules. D’acord. Doncs ja ens aniran informant. 
 
Després, a veure... O sigui, també he entès que s’ha agafat un jove en pràctiques per fer 
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l’anàlisi dels costos dels equipaments per poder reprendre la Comissió d’Equipaments en 
aquest sentit, o no, o és per...? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ajudarà, sí, sí. Evidentment ajudarà. S’ha agafat dins d’un 
programa que es diu de Garantia Juvenil, durant sis mesos.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. Després, també vaig veure a través dels decrets 
que hi ha algun decret en què hi ha una persona que es dedica al Portal de Transparència? 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que sí. Això 
són tres programes, forma part de tres programes nous, que un és la implementació de la 
gestió digital de la despesa, conjuntament amb la factura electrònica; l’altre és la revisió i 
actualització de l’inventari de béns i drets de l’ajuntament; i l’altre és l’adaptació de la web 
municipal a la Llei de la transparència. Això són uns programes que tenen una durada de sis 
mesos prorrogables a un període de tres anys. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que d’acord. 
Em sorprèn... El felicito pel tema de la fracció verda, que la gent..., que hagi estat realment 
això un èxit en aquest sentit, i tant de bo..., això del reciclatge tots ho hauríem de tenir 
present, tot i que costa ser perfecte, però sí que això de la màquina de tirar sal... Quin cost té 
aquesta màquina? (Veu de fons.) Perquè, no es podria llogar en el moment en què es 
necessiti? Això em sembla que és un... 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que això era una oportunitat 
de la màquina que teníem, i és una màquina que vam considerar... És un equipament que... 
Sí que la podem llogar, es pot llogar cada vegada, però cada vegada que la llogàvem ens 
costava 200 o 300 euros, i has de portar la sal i has de fer-ho. No saps..., la climatologia està 
canviant moltíssim, i els anys que l’has fet servir. Aquesta màquina, només que la fem servir 
deu vegades està amortitzada. Llavors, és una oportunitat que hem tingut. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que però quantes vegades s’ha de tirar sal per al gel? 
 
El Sr. Mir manifesta que no, però tu l’estàs veient com la sal d’hivern, però també ens 
servirà... Hi ha molts camins de sorra... 
 
La Sra. Maluquer manifesta que no, no, per als camins de sorra ja ho sé, això. 
 
El Sr. Mir manifesta que a l’estiu es queixa molta gent que fa molta pols, i aquesta màquina 
servirà perquè no s’aixequi la pols també. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que és que la sorra fa pols, sí, és el que té.  
 
El Sr. Mir manifesta que per això mateix. Farem menys pols.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que més o menys, la que teníem la utilitzàvem un cop l’any, però 
l’hem estat a punt d’utilitzar moltes vegades, perquè amenaces de nevades, quantes n’hem 
tingut? Perquè després no neva, o neva però no qualla, però amenaces a l’any en tenim 
dues o tres cada any. És per seguretat i per tranquil·litat, perquè sempre havíem d’estar 
preveient, escolta, què fem, la lloguem o no la lloguem? Tenim sal o no tenim sal? Comprem 
o no comprem? Sempre havíem de fer de meteoròlegs, més enllà de l’afició que en tinguem 
cadascú.  
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que després, un 
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altre tema. Pel que fa a aquests joves que estan a la Torre Ametller, que em sembla molt bé 
que facin esports, però no estaria bé integrar-los dins dels equips o d’alguna manera? 
Perquè... 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que primer han 
d’entendre’s. (Veu de fons.) No, i no poden. Llavors, per això estem començant primer a 
veure..., a fer l’esport. Després ja es mirarà a veure com es pot intentar que puguin jugar als 
equips i tot. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que bé, ho dic perquè no siguin, allò, coses estanques, no? 
 
El Sr. Mir manifesta que no, no, al contrari. Pensa que si hi ha algun de bo ja vindrà algú i se 
l’emportarà.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que ho vam pensar i ho vam preguntar a altres municipis que també 
ho han intentat, i les federacions esportives no ho permeten, perquè encara no estan en una 
situació regularitzada. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que o sigui, que 
ni als entrenaments ni això, tampoc es considera que no es pot. D’acord. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, als entrenaments es podria mirar, als entrenaments potser 
sí. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que veure, 
Anna, aquests nois bàsicament no tenen papers. És a dir, la DEGAIA els està tutelant, i bé, 
és una qüestió de temps també que puguin tenir documentació del país. Per tant, ara... A 
més a més, hi ha molts que no parlen català, castellà... És a dir, el primer que han de fer és 
aprendre l’idioma. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que bé, però a 
vegades també el contacte és la millor manera, no? Són nanos joves i... 
 
La Sra. Pera manifesta que sí, ja hi ha casos molt concrets en què es fa aquesta adaptació. 
Penseu que també el que han de fer aquests nanos és escolaritzar-se, i molts el que volen 
és treballar. Bàsicament el que volen és treballar, perquè a casa seva tenen una situació, 
doncs, molt delicada i precària. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que d’acord. Després, pel tema dels robatoris també, aquí es 
van instal·lar moltes càmeres de vigilància, que en principi tot això també hauria de ser una 
ajuda. Jo no sé fins a quin punt és efectiu posar les càmeres aquestes. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no ho sabem perquè no es pot comparar online la situació que 
tens amb càmeres i sense, entens? Tu no pots tenir una... «Quants robatoris tens amb 
càmeres? Ara les traiem i hi tornem.» 
 
La Sra. Maluquer manifesta que no, no per treure-les, però sí que si hi ha una tongada de 
robatoris, doncs, m’imagino que hi ha uns enregistraments i que deus poder controlar... Per 
això volia saber... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que per això es diu que ajuda moltíssim preventivament el tema 
d’instal·lació de càmeres en els ajuntaments. 
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La Sra. Maluquer manifesta que preventivament... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que clar. No, i per resolució d’algun cas també ha ajudat, sí, sí, però 
són casos puntuals. Però és més preventiu que no pas per identificació posterior. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que després, també ens agradaria preguntar una mica per totes 
aquestes objeccions inicials del secretari, que n’hi havia unes quantes de personal. Això no 
sé si ho de preguntar així, aquí, o... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que pregunta la que consideris, i l’expliquem. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que de contractes, no?  
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, el primer que he de dir, com a marc global, que a tots els 
plens de totes les administracions municipals i supramunicipals, els primers punts són donar 
compte de les objeccions, totes les discrepàncies de factures, etcètera. El secretari, com a 
interventor sobretot, té l’obligació de, tot allò que no s’ajusta estrictament a la legalitat, 
doncs, deixar-ho de manifest, posar-ho de manifest. Clar, llavors l’ajuntament el que ha de 
valorar és si tot i això és més important la garantia de prestació del servei o no. És 
l’equivalent al que fem, per exemple, amb el tema de les factures de FULTON. Secretaria fa 
un informe que diu que això no li toca a l’ajuntament pagar-ho, però l’ajuntament diu: «Home, 
aixequem les objeccions i ho paguem, perquè si no es deixa de donar el servei de la 
piscina.» En el cas de les contractacions o de les nòmines, que ha sortit, clar, què fem? 
Deixem de pagar la gent perquè no es va fer correctament no sé quin tema? Clar, és molt 
més greu la decisió de no fer-ho que no pas fer-ho. I és per això que llavors existeix la figura 
aquesta que l’alcalde aixeca les objeccions per tal de garantir que es pugui prestar el servei 
pel qual estava contractat, per exemple, eh? Però si n’hi ha alguna que vols comentar, ell ho 
pot... 
 
La Sra. Maluquer manifesta que sí, sobretot el contracte de la neteja. Quant fa que ha 
caducat això? Perquè a vegades... (Veu de fons.) Sis mesos. I ara s’estan preparant les 
clàusules per a la nova licitació... 
  
(Veu de fons.) 
 
Normalment es prorroguen un any, per això, a vegades, no? O no, automàticament... 
 
(Veu de fons.) 
 
Ah, tres mesos...  
 
El Sr. Alcalde manifesta que el problema... Ho explico, eh?, perquè ho sàpiga tothom. Amb la 
nova Llei de contractes, l’elaboració de plecs de clàusules s’ha convertit en el dimoni de 
totes les administracions. O sigui, quan un administratiu o un advocat d’un ajuntament o del 
Consell Comarcal sent l’expressió «plecs de clàusules», apreta a córrer. Llavors, us avanço 
que estem treballant perquè el Consell Comarcal ofereixi aquest servei als ajuntaments, la 
redacció de plecs de clàusules i de contractacions, i de formació de tribunals per a 
contractació de persones, perquè tot això és una feina súper feixuga que fa perdre molt de 
temps als ajuntaments, i que es podria destinar a altres coses.  
 
La Sra. Maluquer manifesta que això no ho feia Estratègia Local també, tot el tema aquest 
de les clàusules administratives? Algun dels encàrrecs era vetllar per... 
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El Sr. Alcalde manifesta que no, de contractacions de personal sí que ha fet, potser, algunes 
bases, participació d’algun tribunal o alguna cosa, però plecs de clàusules no, les fa 
l’advocat nostre normalment. 
 
La Sra. Maluquer manifesta que no sé, això és una... Suposo que es compliqui és lògic, 
perquè evidentment, amb la de casos de corrupció que hi ha i coses que..., doncs, s’ha 
d’anar collant. El que passa és que sempre paguen... Bé, és com quan els accessos de 
velocitat o les multes, no? 
 
En fi. Em sembla que els meus companys... Doncs, res més. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, moltes gràcies a vosaltres.  
 
Donem ara la paraula al Dani Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que som-hi! 
 
Un petit incís referent a la moció anterior i el debat que s’ha generat al respecte de la moció: 
és simptomàtic que tot i l’esforç que he intentat fer per expressar la posició i tal, m’hagi 
recomanat, tant la Maria José com l’Enric, que em callés, o que fes cas als que em deien 
que em callés. Això diu molt de la pluralitat de pensament que defensen alguns. 
 
Començaré parlant de la revista, de l’última revista, d’alguns articles, de l’editorial de 
l’alcalde. Jo vaig dir en el ple anterior que em semblava que entràvem en una fase en la qual 
els plens eren mínimum minimorum, i es faria molt poca política i es prendrien grans 
decisions. I, efectivament, avui, per exemple, s’ha presentat ni más ni menos que una escola 
institut. Jo estenc la mà, tinc molts dubtes també al respecte d’aquest projecte, per exemple, 
el tema del menjador. S’haurà de dimensionar el menjador amb aquests nous alumnes.  
 
Es parla de la parcel·la de la petanca com a possible parcel·la on ubicar el mòdul. Què 
passa llavors amb la petanca?  
 
Què passa amb els nens que van ara al Vilatzara o al Pere Ribot? Deixaran de tenir punts 
els instituts de Vilassar de Mar perquè hi ha aquest institut a Cabrera? Aquest institut de 
Cabrera no deixarà de ser un experiment, vull dir, els primers anys ja sabem com funcionen 
aquestes coses. Els estem fent un favor o els estem fent una putada als nens de Cabrera si 
no tenen opció d’anar als instituts de Vilassar? En totes aquestes coses jo us estenc la mà 
en el sentit de parlem-ho, treballem-ho, que és molt complex. Que dieu que és a mig termini, 
però és que és ja mateix. Si ho esteu presentant per al proper curs, és que és ja mateix, i hi 
ha molts flecos a parlar, eh? I celebro que políticament s’hagi desencallat, però hi ha molta 
feina, hi ha molt de treball també. 
 
Ah, i també, bé, clar, amb això, com queda el tema de Can Carles? Perquè s’està parlant 
d’una modificació urbanística i tal, i una permuta de terrenys en funció que l’institut anirà aquí 
o anirà allà. Clar, si ara resulta que l’institut el fem allà... Això serà provisional, no serà 
provisional? Hi haurà un institut definitiu a Can Carles? En quin termini? Totes aquestes 
preguntes se les fa algú? 
 
Clar, deia això de les grans decisions perquè l’editorial de l’alcalde a la revista, bé, després 
de dos mandats, vull dir, fa un escenari de projectes a llarg termini que, vaja, quasi com 
Ataturka, a 20 anys vista. Vull dir, una cosa a llarg termini, una cosa tremenda. Entre elles, 
parla de l’institut. No perdem l’oremus, queden encara molts mesos per a les eleccions, això 
és una cosa de l’article meu, és veritat, no deixem de fer el que estàvem fent fins ara, no 
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canviem les dinàmiques i seguim parlant en les comissions. Intentem parlar i no ens tornem 
bojos perquè les eleccions siguin al maig, o siguin quan siguin. Això per una banda. 
 
Després, voldria parlar del tema... Bé, agrair-li a l’alcalde l’oferiment de participar en la 
proposta d’inversions de cara a l’any 2019. Jo, la meva resposta va ser que si no es 
compleixen les inversions del 2018, doncs, no té cap sentit parlar de les inversions del 2019. 
Nosaltres vam acordar amb els grups del PDeCAT i Esquerra Republicana, quan estaven en 
minoria, al mes de gener, unes inversions com eren l’arranjament dels vestuaris del pavelló, 
el condicionament climàtic de les aules de l’escola primària, i un parc de patinatge al Pla de 
l’Avellà. De totes aquestes, eren tres coses, no s’ha fet absolutament res. Llavors, clar, que 
et preguntin què vols proposar de cara a l’any que ve, quan no s’ha fet res del que vas 
proposar per a l’any 2018, doncs, com a poc és..., no sé, desinfla molt. 
 
El que sí que li dic és que li farem una proposta –sí que li farem una proposta. Però li farem 
una proposta a dues o tres inversions. Té molt mala pinta. Jo no sé si a vostè l’importa o no 
l’importa el tema del vot, dels pressupostos, però clar, és que a més, està molt supeditat a la 
gran inversió que es farà al teatre. El teatre és una inversió que nosaltres hem votat en 
contra i a sobre no es compleixen les inversions del 2018, o sigui que el vot, vaja, blanco y 
en botella.  
 
Això també lliga amb el tema del projecte de la Rambla dels Vinyals. També amb aquesta 
bogeria de tornar-se bojos i voler tallar cintes abans de les eleccions i això, doncs, va passar 
el que vaig dir en el ple anterior: que ens vam assabentar en fase d’exposició pública que hi 
havia un projecte que ja s’havia redactat, de millora d’urbanització. Bé, nosaltres hem fet 
unes al·legacions que s’han desestimat, tècniques, cap problema. Jo no em posaré... Jo no 
sé si era el to de la carta, la carta és més una al·legació política que una al·legació tècnica, i 
jo no em posaré mai en contra dels serveis tècnics ni de cap treballador de l’ajuntament. Mai. 
Per tant, accepto l’informe i la contesta. 
 
Jo volia preguntar pel tema d’arqueologia a Cal Conde. Més enllà de l’explicació 
arqueològica, és una pregunta quasi compartida entre la Núria i la Montse: quin és el ritme 
d’excavació arqueològica que s’està duent? Com afecta això a la construcció dels pisos de 
protecció oficial de Cal Conde? En una comissió d’obres vas dir... Bé, aquesta arqueologia 
qui la paga? La paga l’ajuntament? La paga la cooperativa? La paga el promotor privat? A 
veure si ens pot donar... Sobretot el tema... La gent vol saber la planificació, previsió, i quins 
són els tècnics i els terminis dels pisos. A veure si ens poden explicar una miqueta això. 
 
El que ha comentat l’Anna, d’aquest informe de l’interventor, jo li proposo que vostè, com que 
m’imagino que les esmenes, les al·legacions de l’interventor vostè ja les deu saber, doncs, 
que s’ho prepari i ho expliqui, perquè és que si no, realment queden molt malament. O sigui, 
s’ha parlat d’unes adjudicacions irregulars per a la Festa Major. Clar, doncs, no sé, el que ha 
dit vostè de FULTON, doncs, bé, es prepara una mica i llavors... Perquè clar, aquí jo m’he 
quedat... Què vol dir adjudicacions irregulars per a la Festa Major? Si ho pots explicar, Sergi, 
doncs, perfecte, però home, sí que estaria bé que si el secretaria fa aquestes esmenes, 
doncs, que s’expliquin en general. 
 
Què més? Volia preguntar-li pel community manager que ens va presentar o que ens van dir 
que contractava l’ajuntament fa dos o tres plens. Jo no he vist res a nivell de xarxes. 
 
I per últim, el tema del transport. Això ho vam parlar també en junta de portaveus, no? El 
transport escolar o el transport... Donat que el Pla de l’Avellà i el centre tenen aquesta mala 
comunicació, i per tal que les entitats, els clubs esportius o fins i tot els propis escolars que 
van a l’escola, i més ara, si es farà l’escola, doncs, la possibilitat que hi hagi un transport. 
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Més enllà del transport de línia, que realment genera problemes als alumnes que entren a 
les 9 del matí. Jo baixo amb el cotxe a tres quarts de nou, i em trobo autobusos que estan 
pujant per la rotonda, i penso: «Els nens que l’agafin avui no arriben a l’hora.» I això, ho 
diuen pares, passa molts dies. Llavors, tenim un autobús de línia que fa un servei específic a 
l’escola i no compleix amb l’horari de l’escola perquè porta acumulat un retard des del 
Carrefour molt gran.  
 
Retards que arriben fins i tot a l’hora. O sigui, m’explicaven que hi havia conductors que 
deien: «Bé, és que em quedo deu minuts aquí, a la parada, perquè així ja empalmo amb el 
següent torn.» Llavors... Sí, sí. No oferim un servei adequat per a les entrades i sortides de 
les escoles. Una altra cosa és que qui no tingui pressa i vulgui anar al Carrefour, o qui no 
tingui pressa i vulgui anar al metge, doncs, li funcioni molt bé, però aquest servei 
discrecional, diguéssim, a aquests serveis, està fallant. I, ja us ho dic, s’està movent per part 
de l’AMPA de l’escola del Pla i s’està movent, que això també jo sap l’Enric perquè el vaig 
trucar directament per telèfon per dir-li, que hi ha pares de clubs esportius que volen, o els 
agradaria, que hi hagués un autobús, i jo crec que si comprem màquines per a la neu, per al 
gel, doncs un minibus o un bus que 20-25 nens te’ls agafi i te’ls pugi i te’ls baixi. Al Wallapop 
segur que el trobes molt bé de preu. Ja està. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que per reprendre el fil 
d’això últim, estem molt en contacte amb l’empresa que porta el transport perquè ens faci un 
estudi per millorar la xarxa, per millorar les línies i les freqüències. Estan fent un estudi, que 
va dir que aquest mes en els presentarien, que han agafat des del mes de setembre, amb la 
setmana de la mobilitat que va fer, que s’ha incrementat molt el transport públic, i estem 
buscant a veure com es pot més optimitzar. 
 
Pensa que el que és... El relleu de Cabrera és molt gran, hi ha llocs on no arriba l’autobús, 
has d’anar al Carrefour, has de donar el servei del Carrefour, això ho fa, però això també 
comporta que hi hagi trajectes molt llargs, són un tema puntual, ha augmentat molt el transit, 
això fa retard, es va modificar l’entrada als col·legis, tot això. Seguim treballant i seguim 
millorant. La proposta la tindrem i ja l’estem buscant. Pensa que paguem 180.000 euros l’any 
pel transport de bus. La màquina aquesta no ha costat tants diners, si comprem un autobús 
costaria molts més diners. Però potser es pot adaptar la màquina per portar nens, no ho sé, 
ja ho miraré. 
 
Llavors, el que sí hem mirat és alternatives de fer tipus llançadora i coses d’aquestes, que ho 
estem valorant també, per donar el complement aquest que dius. Perquè és veritat que hi ha 
hores puntuals en què potser sí que aniria molt més ràpid això que fer tot el circuit. Perquè 
som promotors del transport públic, ens interessa molt, i Cabrera està creixent i ens 
interessa que aquesta comunicació sigui el més fluida possible, i la prova està en què quan 
l’hem posat els festius, els diumenges, o a l’estiu, ha tingut un èxit brutal, l’ha utilitzat molta 
gent. Però això és molt complicat. 
 
Pensa que depèn, no només de nosaltres, perquè passa pel terme municipal de Vilassar, 
has de demanar a Vilassar que t’autoritzi que passi en aquestes franges. La Generalitat, 
Transports, t’ha d’autoritzar també. Vull dir, qualsevol modificació ha d’estar molt ben 
pensada i és complexa. Jo he arribat i a mi ja m’han dit els predecessors meus: «Ves amb 
cura, que això és molt complicat.» I ho estem mirant. Però vaja, anem posant coses que es 
consolidin i que siguin bones, que és el que estem fent fins ara. Però estem intentant tancar 
consens. 
 
I el tema del futbol es va mirar també, què es podia posar i tot, i s’havia buscat una solució a 
través d’això, però es veu que no va quallar. Bé, ho estem mirant, val? 
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Després, una altra cosa que també deies. A veure, en el pressupost hi havia coses que es 
van dir. Dani, tu dius: els compromisos del 2018. Jo no considero que hem incomplert el 
compromís. La pista aquesta vas ser tu el que vas dir que no la féssim, o sigui, tu vas dir que 
no la féssim. Doncs val, no l’hem feta, ja està. Vas dir-ho tu. Jordi, qui ho va dir això? 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, en una reunió, no sé si una de les que vam tenir al Pla de 
l’Avellà o va ser aquí dalt, se’ns va dir: «Escolta, millor que de patinatge no perquè hi haurà 
gent que es queixarà i demès.» Això és veritat, vam valorar que en lloc de patinatge mirem a 
veure les opcions i demés. Sí. Però com que no quedava clar què podia ser, doncs, vam 
decidir en el seu moment, aquesta anul·lar-la. Les altres dues... Són dues coses diferents. 
 
El Sr. Mir manifesta que Dani, ho sabies perfectament, val? Segona, el tema de l’aire 
condicionat. Al Pla de l’Avellà s’ha fet un estudi de l’aire condicionat. Hem estat mirant les 
altres escoles, no hi ha cap escola que tingui aire condicionat per aquí, al voltant. Ni a 
Vilassar, ni a Argentona, ni a Mataró. Tenim un planell amb les valoracions fetes. Posar aire 
condicionat al Pla de l’Avellà val més de 35.000 euros, a les aules, i no a totes les aules, val? 
Es va parlar amb l’escola i es va dir què es podia fer. De la partida que hi havia de l’aire 
condicionat de tot el municipi, eren 15.000 euros. Amb això no arribaves ni a fer quatre aules.  
Llavors, el que vam fer va ser, en un aula que és la dels ordinadors, que ja era molt, s’han 
posat dos aparells d’aire condicionat i s’ha fet. L’AMPA havia fet una comissió... La Montse 
va parlar amb l’AMPA l’altre dia per preguntar-los... 
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERc manifesta que dilluns, 
dilluns vaig parlar amb ells. La comissió no ha pres cap decisió i no s’han tornat a reunir.  
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que estem mirant eficiència 
energètica, perquè potser no tot és aire condicionat, potser hi ha altres solucions perquè 
sigui més eficient energèticament. Llavors, amb això estar en contacte amb una empresa 
possible que ens faci un estudi energètic per a això. Llavors hem fet altres millores i aquesta 
s’està treballant. Però no hi havia la partida per fer els aires condicionats de les classes 
d’aquí. 
 
La Sra. Reig manifesta que perdona, també hem posat P5, P4, hem canviat totes les 
bombes de calor i tot això. 
 
El Sr. Mir manifesta que sí, tot el que és P5 tenen aire condicionat, i el que és la sala 
d’informàtica, que és una aula gran, també en tenen. I les classes s’estan mirant, i això 
s’està treballant. 
 
I després, l’altra que has dit també, el tema dels vestuaris del camp de futbol. Els vestuaris 
del camp de futbol no estaven a cap inversió, no estava pressupostat, del pavelló. No hi 
havia cap inversió. Es va veure en l’estat en què està, i es va mirar. Farem un estudi, vam 
parlar allà per començar-los a fer un a un, a veure si podíem treure alguna partida 
d’equipaments o edificis municipals. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que has de fer 
un estudi per arreglar uns lavabos que tenen fongs? Has de fer un estudi per arreglar unes 
dutxes que estan negres? 
 
El Sr. Mir manifesta que total, que han fet un estudi perquè, si ho fem nosaltres... No sé tu, 
nosaltres, quan fem les coses, les intentem fer bé. Llavors, si fem el vestuari, fem un vestuari 
que ja sigui el vestuari que necessita el pavelló que té Cabrera, i que sigui no un vestuari que 
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duri un any ni dos anys ni pintar. No, farem el vestuari bé. Es va fer un pressupost en què es 
canviaven les dutxes, es posava el lavabo, es pintava, es canvien les finestres, es posava el 
terra. Tot s’arreglava, i era un pressupost d’uns 17.000 euros. Això és el pressupost que es 
va fer. Es va anar a pressupost industrial i es passava dels 30. Què hem fet? Una de les 
inversions d’aquest any és fer els quatre vestuaris, no un, fer els quatre, i és una de les 
coses que s’han demanat i que es posaran aquest any. Estem treballant i estem mirant de 
fer-ho el millor possible. O sigui que de les tres, jo crec que de moment estem treballant les 
tres, val? 
 
I última, el tema de les al·legacions. Les teves al·legacions les vam parlar amb els tècnics i 
tal, i són opinions tècniques, nosaltres aquí no intervenim. I em sembla que et van contestar 
a nivell tècnic, i que hi havia algunes que encara no estaven tancades, que més endavant es 
podien mirar i que es podien fer. Vull dir que jo penso que sí que és veritat que el Passeig 
Vinyals es va aprovar sense passar per comissió, que és una de les coses que es va haver 
de mirar perquè, si no, passava tot l’estiu i no teníem temps de fer-ho, però quant a la resta, 
jo crec que s’ha fet el més correcte possible, val? 
 
El Sr. Meroño manifesta que sí, jo voldria comentar... Aquests pressupostos de 32, dels 
lavabos, i 30 no sé quants, que has dit de l’aire condicionat, no sé si ho dius per justificar que 
és una despesa molt elevada, però... 
 
El Sr. Mir manifesta que ho és, ho és. 
 
El Sr. Meroño manifesta que ja. Pintar la pista de bàsquet i pintar la pista de futbol ha costat 
26.000 euros. 
 
El Sr. Mir manifesta que sí. 
 
El Sr. Meroño manifesta que doncs, escolta, prioritats. 
 
El Sr. Mir manifesta que és que no hi ha partida pressupostària. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, el problema no és que sigui elevada, és que és més elevada 
del que s’havia pressupostat inicialment. És aquest el problema. 
 
El Sr. Daniel Meroño Lombera regidor del grup municipal del PSC manifesta que sí, sí... Ja, 
ja. 
 
El Sr. Enric Mir Nuet regidor del grup municipal d’ERC manifesta que clar. Per això s’intenta 
fer... 
 
El Sr. Meroño manifesta que quan es negocien els pressupostos s’han de preveure les 
inversions que toquen. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no sempre es pot fer bé, sí. 
 
El Sr. Meroño manifesta que bé, ja, no sempre es pot fer bé.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que el Sergi vol contestar alguna cosa, la Núria també, i jo també 
diré alguna coseta. 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que em 
demanaves com afecten les excavacions a la construcció dels habitatges, tant els privats 
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com els de protecció oficial, i també la urbanització. Evidentment, afecta, el que passa és 
que em reservo contestar-te més exhaustivament i no voldria deixar-me cap consideració, 
perquè hi ha molta casuística i m’agradaria contestar-ho d’alguna manera més correcta i més 
àmplia en el proper ple. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Sergi Teodoro José regidor del grup municipal del PDeCAT manifesta que sobre el 
community manager. Crec, no sé com dir-ho, eh?, però crec que el festival Reviu ILTURO ha 
tingut un pla de comunicació molt exhaustiu, i aquesta persona ha treballat en això. És 
possible, i així és, que encara ens falti arribar a les xarxes que són de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar, amb la marca «Ajuntament de Cabrera de Mar», que encara no ens hem 
posat, hem estat treballant a les altres. Si tens algunes propostes, només ens ho has de dir. 
 
I sobre el tema de les objeccions, jo crec que el secretari és la persona més indicada per 
poder explicar quines són aquestes objeccions, perquè són temes jurídics més que el que 
pugui dir jo. 
 
El Sr. Alcalde per manifestar que sí, jo només avançar, ell us explicarà les altres objeccions, 
però que en els casos que no sigui, com jo he dit, que hem de garantir la continuïtat del 
servei, el que solem fer és demanar un altre informe també a l’advocat. Ho dic perquè hi ha 
casos en què hi ha informe desfavorable del secretari i l’informe favorable de l’advocat. Vull 
recordar, per situar-nos tots, que fins fa dos anys, que va aterrar aquest senyor i va aterrar 
l’advocat, la paraula «informe» en aquest ajuntament no existia, val? I aquí hi ha diversos 
testimonis que en poden donar fe. (Rialles.) Endavant, endavant. 
 
El Sr. Secretari manifesta que no, només amb relació al tema que comentaves de la fira, és 
un tema d’omissió de fiscalització d’ingressos, però perquè el que s’està fent és intentar 
regularitzar tots els procediments amb relació tant a la Festa Major com a la fira, i dintre 
d’aquest procés encara hi ha uns temes que s’estan perfilant, com és la publicitat en les 
licitacions de les barres, com en la fiscalització del fet de l’establiment dels preus de tots els 
serveis que s’ofereixen a la fira. Bàsicament són aquests els punts. Però sí que també haig 
d’indicar, i crec que en aquest cas és de justícia per a en Sergi, que s’està regularitzant o 
s’està fent una tasca, especialment en el seu cas, per endreçar una cosa que ens venia 
sense cap tipus de procediment. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé, gràcies. Per part meva, només dues coses: per 
remarcar el que comentàveu de l’autobús, només dir que ens han arribat les dades del 
tancament de setembre, i a l’acumulat de l’any portem un creixement del 10 per cent en 
nombre de passatgers. Jo crec que és important aquesta dada, Enric, també. I que vol dir 
que, bé, malgrat coses que s’hagin d’ajustar, que sempre n’hi haurà, ja t’ho dic, perquè quan 
moguis una n’espatllarem dues, sembla que el tema de transport públic va creixent. 
  
I per últim, el tema de l’editorial. No estic segur d’haver entès ben bé el teu comentari, però 
per si de cas, només deixar clar que el que vaig intentar expressar a l’editorial era que la 
ciutadania tingués la tranquil·litat que l’Ajuntament de Cabrera de Mar té molt present quins 
són els grans reptes i assignatures pendents. Que molts cops, clar, un veu que el pas de la 
platja s’inunda, i clar, «s’inunda i és que no foten res». Sí que fem. Estem treballant amb 
l’ACA perquè algun dia pugui fer-se realitat un projecte tan important com és el soterrament 
de la Rambla dels Vinyals, i en conseqüència també la separació de l’entrada de vehicles i 
l’aigua, de manera que quan plogui no s’inundi sistemàticament el pas de la platja. Doncs és 
això, la voluntat era aquesta, dir, escoltin, no penseu que no fem res sinó que sí que estem 
fent, però és una feina de fons que no es veu. Hi ha reunions permanents amb l’ACA, hi ha 
reunions, com hem dit, pel tema de les platges, hi ha reunions amb totes les administracions 
que són competents per arreglar els grans problemes o reptes de futur que té el poble, eh? 
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La idea és aquesta. Molt bé. 
 
La Sra. Anna Maluquer Ferrer regidora del grup municipal de GxC manifesta que un moment 
només. Perdó, només en el tema aquest, però sí que les grans inversions, jo crec que potser 
el Dani també anava per aquí, el fet que siguin parlades amb els altres grups de l’oposició, 
que no governin, sobretot per donar continuïtat a aquestes grans infraestructures i aquestes 
grans... 
 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, la majoria si. Ara no recordo jo els deu reptes, no me’ls sé de 
memòria, no seria capaç de reconstruir-los, però de la majoria el que volia dir era que estan 
en mans d’altres administracions, i que per tant... El soterrament de la Rambla dels Vinyals 
poca cosa... Els nostres tècnics sí que tindran alguna cosa a dir, però a nivell polític poca 
cosa farem. El tema de les platges ja és un tema que està treballat i poca cosa també aquí 
hem pogut dir, més que delimitar quins trams de platja volem que s’estabilitzin, pel fet que 
són més accessibles i demés. És això, eh? 
 
Molt bé. Donem la paraula a la María José Cortada, regidora no adscrita. Vols comentar 
alguna cosa? 
 
La Maria José Cortada Manchado regidora no adscrita manifesta que bé, ja ho ha fet el... 
Volia preguntar sobre el tema dels HPO, com estava tot això. I ja ens esperarem a la 
propera. 
 
A la Sra. Reig sí que... Bé, ens ha explicat les troballes i tal, però en les excavacions del 
poblat iber de Burriac he llegit que s’han trobat com unes boletes de plom i tal, que puguin 
donar... Ho saps això? Que a part de totes les troballes de les que no s’ha informat, he llegit 
en algun text, ara la veritat és que no ho he portat, s’havien trobat boletes de plom, com 
bales, que donen..., que podrien donar fe que aquí hi ha hagut enfrontaments i tal. D’això 
no...  
 
La Sra. Montserrat Reig Pascual regidora del grup municipal d’ERC manifesta que no en tinc 
ni idea. Ja li passaré...El Sr. Albert Martín està fora i no m’ha passat res d’això. De totes 
maneres ja li passaré per correu. Però sí, li preguntaré.  
 
La Sra. Cortada manifesta que després també a la Sra. Pera, sobre el tema de com està la 
Creueta, que s’ha fet un projecte de... 
 
La Sra. Núria Pera Maltes regidora del grup municipal del PDeCAT manifesta que sí, s’ha fet 
un projecte d’urbanització, però també en el proper ple... Què vol saber exactament? 
 
La Sra. Cortada manifesta que bé, que com està el tema del projecte i com va endavant. 
Com se soluciona, si ja està adjudicat, si es fa, si s’ha arribat a un acord... Tot això.  
 
La Sra. Pera manifesta que s’està treballant en això. En les comissions informatives 
d’Urbanisme anem informant puntualment. Ara potser fa una comissió que no n’informo 
perquè s’està treballant i s’està negociant aquest tema.  
 
La Sra. Cortada manifesta que bé, tinc curiositat per saber realment el preu d’aquesta 
màquina de la sal, que s’ha preguntat i no ho has comentat, no ho has dit. (Veu de fons.) 
Molt bé. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Gràcies a tothom. Donem per tancat el ple.  



 
 

 
 

45 

  

I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent les 
deu de la nit, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.  

 
Vist i Plau,  

El Secretari                   L’Alcalde 
 
 


